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§ 145 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: 

Hyresbidrag Gymnastiksal Fröstuna skola 

Obesvarade motioner 
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§ 146 Dnr 2018-000027  

Ordföranden informerar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

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

• Studiebesök på Humana i Gävle 10/5 

Ett intressant besök i Humanas lokaler i Gävle. 

• Regionalt kommunsamråd 17/5 

Ett regionalt kommunssamråd genomfördes där det diskuterades om det 

ekonomiska läget för både kommuner och regioner. Det konstaterades att det 

måste arbetas tillsammans för att hitta samordningsvinster. Riktade statsbidrag 

var också något som borde samarbetas med då en liten kommun i vissa fall inte 

kan utnyttja dessa alls. Arbetsförmedlingen berättade hur de arbetar i 

dagsläget. Samordningsförbundet redovisade sitt arbete. Nästa kommunsamråd 

skall diskuteras samarbete sjukvård – hemsjukvård. 

• Planeringsdagar i Mellanfjärden 20-21/5 

Planeringsdagar har genomförts med KF presidiet och politiska 

ledningsgruppen. 

• Hälsingerådet 22/5 

Hälsingerådet träffades i Orbaden med en föreningsstämma i 

Kommunsamverkan Hälsinglands ekonomiska förening. 

• Samverkan bästa skolan 23/5 

Ett avslutningsseminarium har genomförts i Stockholm. 

• Framtidens välfärd 24/5 

Ett ekonomiskt seminarium i Österåker genomfördes i Åkersberga Österåkers 

kommun. Där det berättades om deras resa i arbetet med att vända en negativ 

spiral till en positiv, och hur de arbetar nu. 

• Företagsbesök 28/5 

Företagsbesöken rullar på 9st utförda och flera är planerad före sommaren. 

Denna gång på Kajutan i Stocka. 

• Näringslivsrådet 28/5 

Rådet träffades på Bergsjögården. Diskussioner om hur vi kan stärka 

näringslivet i kommunen. 

• Hälsocentralen 

Det är nu klart att Premicare kommer att ta över verksamheten på 

hälsocentralen i Bergsjö i höst. 
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Forts. § 146 

 

• Kommande 

Skolinspektionen kommer att träffa verksamheten och politiken för att 

intervjua dessa angående tillsynen. Sundsvallsregionen kommer att träffas i 

Härnösand den 13-14/6. Det mesta kretsar just nu om hur vi får ekonomin i 

balans. Sommaren är snart här och jag skulle vilja önska alla en riktigt bra 

sommar med en förhoppning på ett bra väder.  
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§ 147 Dnr 2018-000028  

Information från ledningsutskottets verksamheter. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Ledningsutskottets ordförande Stig Eng (C) informerar om följande aktuella 

ärenden: 

• 10 maj Överbefälhavaren Micael Bydén deltog i en krishanteringsdag i 

Hudiksvall. 

• 17 maj Årsstämma med Ostkustbanan 2015 AB med bl.a. information om 

infrastruktursatsningar och finansiering inför revidering av infrastrukturplanen 

2022. 

• 23 maj Svenskt Näringsliv presenterade delar av vår ranking för 2018. 

• Inköp Gävleborg har tagit fram ett finansieringsförslag med 9 kommuner i ett 

nytt Inköp Gävleborg. Beräknad årlig kostnad för Nordanstig 611 tkr. 

• Ett nytt besöksmål växer fram på Sagalidens strand i den södra delen av 

Storsjön.  
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§ 148 Dnr 2018-000029  

Information från utbildningsutskottets verksamheter. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsutskottets ordförande Anette Nybom (S) informerar om följande 

aktuella ärenden: 

• Ekonomisk uppföljning efter fyra månader - månadsuppföljningen visar på ett 

befarat underskott på 1 miljon. Större delen handlar om personalkostnader som 

rättar till sig i samband med höstterminens början. Skolskjutskostnader hålls 

under bevakning. 

• Rektor Eva Klang, Hassela redovisade resultatet för sina verksamheter efter 

fyra månader samt prognos i balans för helåret. 

• Årshjulet – anpassad studiegång 

• Anpassad studiegång har ökat i statistiken beroende på att beviljad sådan inte 

har funnits dokumenterad men att detta nu har rättats till. Anpassad studiegång 

har minskat från 33 st april 2018 till 24 st april 2019.  

Av dessa finns 23 st på 7-9. 

• Skoldialoger 

• Skoldialoger har genomförts vid Gnarps skola och vid Harmångers skola, i 

början av maj. Syftet med dialogerna var att från politikens sida möta 

vårdnadshavarna i en dialog om skolan; vad som fungerar bra, vad man saknar, 

reda ut missförstånd, svara på frågor. Vi ville också samtala om vad vi kan 

göra för att vårdnadshavare som funderar på att placera sina barn i skolor 

utanför kommunen, ska ändra sig. Det var också ett sätt att visa att vi bryr oss 

och vill försöka locka tillbaka våra elever.  
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§ 149 Dnr 2018-000030  

Information från omsorgsutskottets verksamheter. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottets ordförande Carina Ohlson (C) informerar om följande aktuella 

ärenden: 

• Omsorgsutskottet i maj förlöpte väl. Bilaga med förslag finns i detta utskick. 

Framåt ser vi med tillförsikt fram mot sommaren där vikariefrågan är hetast.  

• Vi har fortfarande lite för lång kö till Säbo, jag hoppas att det löser sig, bland 

annat eftersom vi nu har ett trygghetsboende i Harmånger som kan ta emot 

dem med behov av annat än just vård och omsorg pga olika sjukdomstillstånd.  

• Inom IFO har vi idag inga konsulter, vilket innebär en bättre arbetssituation 

och en annan kontinuitet för besökarna. 

• Framåt ser vi att det behövs trygghetsboende även i Bergsjö inom en snar 

framtid, för oss är det oväsentligt vem som bygger detta, eftersom det inte är 

något som driftas av oss. Men det kommer troligen att påverka vår budget 

positivt. 

• Satsningar på LSS-verksamheten är nödvändigt framåt för att vi ska kunna få 

bättre aktiviteter för den gruppen, vad kan vi tänka oss att vi i kommunen kan 

behöva från denna grupp? Skötsel av rabatter, mindre målningsarbeten osv. Vi 

måste ta tillvara alla goda krafter och människor förmågor. I detta utskick ska 

alla siffror och dragningar finnas tillgängliga.  
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§ 150 Dnr 2019-000087  

Verksamhetsuppföljning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar uppföljning av de olika verksamheterna under 

kommunstyrelsen, genom volymer och nyckeltal.  

Redovisningen innehåller redovisning av verksamheternas kostnader. Samtliga 

verksamheter beräknar klara verksamheten inom tilldelad budgetram förutom Vård 

och Omsorg som enligt prognosen på helår beräknar ett underskott mot budget. 

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.  
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§ 151 Dnr 2018-000067  

Ekonomirapport tertial per 30 april 2019.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Uppdra till respektive utskott att arbeta vidare med sina handlingsplaner. 

Kommunstyrelsen uppmanar till återhållsamhet. 

2. Utskotten ska lämna rapport om hur arbetet har utvecklats på 

kommunstyrelsens sammanträde i augusti 2019. 

3. I övrigt godkänna tertialrapporten per 2019-04-30 och överlämna den till 

kommunfullmäktige för kännedom.  

Sammanfattning av ärendet 

I samband med att perioden för delårsbokslut ändrades till sista augusti så 

beslutades det även att en förstärkt ekonomirapport skulle redovisas för 

kommunstyrelsen per april. 

Vid dagens sammanträde presenterar ekonomichef Björn Hylenius en fördjupad 

ekonomirapport per 30 april 2019. Prognosen för helår är ett negativt resultat med 

5,596 mnkr. 

Verksamheterna presenterar förslag till handlingsplaner för att minska kostnaderna. 

Förslagen är sammanställda i en rapport och innehåller både stora och små 

åtgärdsförslag.  

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 

Stig Eng (C), med bifall av Stefan Bergh (NoP), Lars Hed (M), Carina Ohlson (C) 

och Sigbritt Persson (S), yrkar att respektive utskott får i uppdrag att arbeta vidare 

med sina handlingsplaner samt att utskotten lämnar en rapport om hur arbetet har 

utvecklats på kommunstyrelsens sammanträde i augusti 2019.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.  
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§ 152 Dnr 2018-000058  

Utbildning Krisberedskap och totalförsvarsplanering. 

Kommunstyrelsens beslut 

Tacka för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Helena Eriksson, Länsstyrelsen Gävleborg, besöker kommunstyrelsen och 

informerar om krisberedskap och totalförsvarsplanering. 

I en överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och landsting (SKL), 

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022, står det att 

länsstyrelsen ska samla de nya krisledningsnämnder och kommunstyrelser för att 

informera om kommunernas ansvar vid extraordinära händelser och vid höjd 

beredskap. 

Vid dagens sammanträde hålls en utbildning/information om 

krisberedskapssystemet i stort samt kopplingen till civilt försvar och 

totalförsvarsplaneringen.  
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§ 153 Dnr 2019-000282  

Skattesats 2020 för Nordanstigs kommun. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Fastställa skattesatsen för 2020 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 

Politiska ledningsgruppen föreslår att fullmäktige beslutar fastställa skattesatsen för 

2020 till 22:51 kronor per skattekrona, det vill säga oförändrad (politiska 

ledningsgruppens protokoll § 39/2019).  

Yrkanden 

Stig Eng (C) med bifall av Johan Norrby (SD) yrkar bifall till politiska 

ledningsgruppens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.  
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§ 154 Dnr 2019-000099  

Mål och budget 2020 - 2023 för Nordanstigs kommun. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Anta att beräkningsgrunden för 2020 – 2023 års skatteintäkter och generella 

statsbidrag grundas på följande invånarantal: 

1 november 2019 9 488 personer 

1 november 2020 9 468 personer 

1 november 2021 9 456 personer 

1 november 2022 9 442 personer. 

2. Anta fullmäktiges finansiella mål 

• Verksamhetens nettokostnader plus finansnetto exklusive intäkter av 

engångskaraktär ska vara högst 98 procent av skatteintäkter, generella 

statsbidrag och kommunal fastighetsavgift för vartdera året 2020 – 2023. 

• Soliditeten inklusive total pensionsskuld ska förbättras årligen. 

• Likviditeten ska vara lägst 100 procent, det vill säga 

omsättningstillgångarna ska vara högre än de kortfristiga skulderna. 

• Kommunen ska amortera låneskulden med minst sex procent per år. 

3. Utöver tilldelning till kommunstyrelsens verksamheter:  

1 500 tkr budgeteras 2020 – 2023 till kommunstyrelsen att hantera såsom 

Projektbidrag och Visionsbidrag enligt beslutade fördelningsdirektiv. 

1 000 tkr budgeteras 2020 – 2023 till kommunstyrelsens förfogande. 

4. Tilldela kommunstyrelsen uppdrag, mål samt resurstilldelning 566 633 tkr i 

nettokostnader för år 2020.   

5. Tilldela kommunstyrelsen uppdrag, mål samt resurstilldelning 575 426 tkr i 

nettokostnader för år 2021.  

6. Tilldela kommunstyrelsen uppdrag, mål samt resurstilldelning 

586 052 tkr i nettokostnader för år 2022. 

7. Tilldela kommunstyrelsen uppdrag, mål samt resurstilldelning 

600 745 tkr i nettokostnader för år 2023.   

8. I de fall olika mål som fullmäktige uttalat skulle komma i konflikt med ramen 

så gäller att ramens storlek går i första hand fram till dess fullmäktige fattar 

annat beslut. 
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Forts. § 154 

 

9. Anta ansvarstilldelningen i Mål och budget 2020 – 2023.  

Kommunfullmäktige beslutar om kommunstyrelsens uppdrag och mål samt 

resurstilldelning. 

Kommunstyrelsen fördelar kommunstyrelsens uppdrag och mål samt resurser 

på och mellan verksamheterna. 

Kommunchef fördelar uppdrag och mål samt resurser på och mellan 

programpunkterna inom respektive verksamhet. 

Verksamhetschef fördelar uppdrag och mål samt resurs inom respektive 

programpunkt. 

Enhetschef fördelar uppdrag och mål samt resurser inom sin enhet. 

10. Anta investeringsförslag för 2020 – 2023  

       2020   73 302 tkr (TB 8 302 tkr från 2018 ingår) 

       2021 116 000 tkr 

       2022   74 500 tkr 

       2023   73 000 tkr. 

För investeringar utöver ordinarie investeringsutrymme kan extern upplåning 

krävas där särskilt beslut då fattas av kommunfullmäktige.  

11. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inför 2020 fördela 2020 års 

investeringsbudget på specifika projekt preciserade med syfte, tidsplan och 

investeringskalkyl. 

12. I övrigt anta förslag till Mål och budget 2020 – 2023. 

13. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att påbörja mål- och budgetarbetet avseende 

2021 - 2024.  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har sammanställt Mål och budget 2020 – 2023 utifrån 

kommunstyrelsens majoritets direktiv.  

Beslutsunderlag 

Politiska ledningsgruppen föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag till budget 

för 2020 - 2023 (politiska ledningsgruppens protokoll § 43/2019).  

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till majoritetens budgetförslag. 

Tor Tolander (M), med bifall av Magdalena Fagerhov (KD), yrkar bifall till 

budgetförslaget från Samling för Nordanstig. 

Eva Andersson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag.  
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Propositionsordning 

Ordföranden utser majoritetens budgetförslag som huvudförslag. 

Motförslag ska utses och ordföranden ställer proposition på om Samling för 

Nordanstigs eller Sverigedemokraternas budgetförslag ska utgöra motförslag och 

finner att Sverigedemokraternas budgetförslag utses som motförslag. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Den som stöder Sverigedemokraternas förslag som motförslag röstar Ja. 

Den som stöder Samling för Nordanstigs förslag som motförslag röstar Nej. 

Omröstningsresultat 

Med två Ja-röster för Sverigedemokraternas förslag och fyra Nej-röster för Samling 

för Nordanstigs förslag antar kommunstyrelsen Samling för Nordanstigs förslag 

som motförslag. Sju ledamöter avstod från att rösta. 

 

Beslutande  Ja Nej Avstår 

Ola Wigg (S) ordf   X 

Anette Nybom (S)   X 

Sigbritt Persson (S)   X 

Sven-Erik Sjölund (S)   X 

Stig Eng (C)    X 

Carina Ohlson (C)   X 

Stefan Bergh (NOP)   X 

Tor Tolander (M)  X 

Magdalena Fagerhov (KD)  X 

Per-Ola Wadin (L)  X 

Eva Andersson (SD) X 

Johan Norrby (SD) X 

Lars Hed (M)   X 

Summa  2 4 7 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer därefter proposition på majoritetens förslag och Samling för 

Nordanstigs förslag och finner majoritetens förslag antaget. 

Omröstning begärs.  Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Den som stöder majoritetens förslag röstar Ja. 

Den som stöder Samling för Nordanstigs förslag röstar Nej. 
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Forts. § 154 

 

Omröstningsresultat 

Med sju Ja-röster för majoritetens förslag och fyra Nej-röster för Samling för 

Nordanstigs förslag antar kommunstyrelsen majoritetens förslag. Två ledamöter 

avstod från att rösta. 

Beslutande  Ja Nej Avstår 

Ola Wigg (S) ordf X 

Anette Nybom (S) X 

Sigbritt Persson (S) X 

Sven-Erik Sjölund (S) X 

Stig Eng (C)  X 

Carina Ohlson (C) X 

Stefan Bergh (NOP) X 

Tor Tolander (M)  X 

Magdalena Fagerhov (KD)  X 

Per-Ola Wadin (L)  X 

Eva Andersson (SD)   X 

Johan Norrby (SD)   X 

Lars Hed (M)   X 

Summa  7 4 2 
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§ 155 Dnr 2017-000323  

Effektiviserings- och moderniseringsprojekt inom 
fastighetsbeståndet. EPC-projekt 

Kommunstyrelsens beslut 

Uppdra till förvaltningen att utifrån Swecos lokalresursplan och EPC-utredningen ta 

fram ett förslag på investeringsplan för kommunkoncernen klart att redovisas till 

utskotten i september och KS i oktober samt att beräkningsunderlaget för EPC-

projektet ska redovisas i kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade i § 190/2017 att delta i ett effektiviserings- och 

moderniseringsprojekt inom fastighetsbeståndet. Kommunen deltar i projektet 

tillsammans med Nordanstigs Bostäder AB. 

Caverion har tidigare besökt kommunstyrelsen och informerat om det pågående 

projektet, det så kallade EPC-projektet och som är ett besparingsgaranterat 

energitjänsteprojekt. 

Vid dagens sammanträde deltar Håkan Olsson och Jakob Morelius från Caveron 

och presenterar en plan för kommunen utifrån det genomförda arbetet med 

kartläggning av kommunens förutsättningar i projektet.         

Yrkanden 

Tor Tolander (M), med bifall av Stefan Bergh (NoP), Magdalena Fagerhov (KD), 

Carina Ohlson (C) och Sigbritt Persson (S), yrkar att förvaltningen får i uppdrag att 

utifrån Swecos lokalresursplan och EPC-utredningen ta fram ett förslag på 

investeringsplan för kommunkoncernen klart att redovisas till utskotten i september 

och KS i oktober. 

Stig Eng (C) yrkar tillägga att beräkningsunderlaget för EPC-projektet ska 

redovisas i kommunstyrelsen.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Tor Tolanders och Stig Engs yrkanden och 

finner dem antagna.  
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§ 156 Dnr 2019-000257  

Omfördelning av budget 2019. 

Kommunstyrelsens beslut 

Omfördela budget för 2019 enligt följande  

Från Teknik och hållbarhet till Stab      854 tkr 

Från Barn och utbildning till Teknik och hållbarhet 5 584 tkr 

Från Vård och omsorg till Teknik och hållbarhet 5 202 tkr 

Sammanfattning av ärendet 

Kostnader för internhyror, underhåll och kapitalkostnader behöver omfördelas i 

2019 års budget. 

Omfördelning av budget  

Från Teknik och hållbarhet till Stab      854 tkr 

Från Barn och utbildning till Teknik och hållbarhet 5 584 tkr 

Från Vård och omsorg till Teknik och hållbarhet 5 202 tkr 

Beslutsunderlag 

1. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att omfördela budget för 2019 enligt 

följande: Från Teknik och hållbarhet till Staben 854 tkr. Från Barn och 

utbildning till Teknik och hållbarhet 5 584 tkr. Från Vård och omsorg till 

Teknik och hållbarhet 5 202 tkr (Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande 

2019-04-25). 

2. Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att omfördela budget för 2019 

enligt följande: Från Teknik och hållbarhet till Staben 854 tkr. Från Barn och 

utbildning till Teknik och hållbarhet 5 584 tkr. Från Vård och omsorg till 

Teknik och hållbarhet 5 202 tkr (ledningsutskottets protokoll § 92/2019).  

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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§ 157 Dnr 2019-000292  

Investering i ny förskola i Gnarp. 

Kommunstyrelsens beslut 

Uppdra till verksamheten att påbörja projekteringen av en ny förskola i Gnarp.  

Sammanfattning av ärendet 

Gnarps förskola är i behov av renovering eller alternativt rivas och bygga nytt. 

Kommunstyrelsen har under 2018 varit på studiebesök på förskolan och förslag om 

nybyggnation finns även med i förslaget till Lokalförsörjningsplan.  

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar uppdra till verksamheten 

att påbörja projekteringen av en ny förskola i Gnarp (ledningsutskottets protokoll 

§ 93/2019).  

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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§ 158 Dnr 2018-000194  

Justering av Arvodesreglemente för förtroendevalda i 
Nordanstigs kommun. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Anta förslag till reviderat Arvodesreglemente för förtroendevalda i Nordanstigs 

kommun.  

Jäv 

Carina Ohlson (C) och Anette Nybom (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige antog 2018-09-17, § 68, nya arvodesbestämmelser för den politiska 

organisationen som har trätt ikraft från 1 januari 2019. 

I december 2018 beslutade kommunstyrelsen att justera sin utskottsorganisation. 

Med anledning av detta behöver arvodesreglementet ses över. 

Ärendet har behandlats i fullmäktigeberedningen för demokrati som har lagt ett 

förslag till justering av reglementet.  

Beslutsunderlag 

Fullmäktigeberedningen för demokrati föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag 

till reviderat Arvodesreglemente för förtroendevalda i Nordanstigs kommun 

(fullmäktigeberedningen för demokratis protokoll § 5/2019).  

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar, med stöd av Tor Tolander (M), Magnus Willing (S) och Stefan 

Bergh (NoP), bifall till förslaget från fullmäktigeberedningen för demokrati.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.  
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§ 159 Dnr 2019-000052  

Justering av pris på måltidsabonnemang till personer 
med biståndsbedömd dagverksamhet. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar  

1. Höja priset per måltid till 59 kr till personer med biståndsbedömd 

dagverksamhet respektive daglig verksamhet och fastställa priset för det valfria 

tillägget dryck och efterrätt till 5 respektive 10 kr per styck.  

2. För personer i särskilt boende höjs priset per månad för måltidsabonnemang 

från 3 300 kr till 3 540 kr.  

3. Förändringen ska gälla från och med 1 oktober 2019 och från och med 2020 

ska priset förändras utifrån konsumentprisindex.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Priset för lunch och middag, inkl. dryck, till personer med bistånds-bedömd 

dagverksamhet respektive daglig verksamhet uppgår för närvarande till 50 kr per 

måltid. Med anledning av kommun-fullmäktiges beslut (§ 51/2019) att höja priset 

per matlåda till de som beviljats biståndsbedömd matdistribution föreslår 

förvaltningen att priset på måltid till personer med biståndsbedömd dagverksamhet 

respektive daglig verksamhet höjs till samma nivå. För att inte höjningen ska bli allt 

för kännbar för kunder med små marginaler föreslås att dryck och efterrätt blir 

valfria tillägg till ett pris på 5 respektive 10 kr per styck. För att i framtiden undvika 

kraftiga prisförändringar föreslås att priset från och med 2020 justeras årligen med 

hur konsumentprisindex utvecklas.  

På grund av ökade kostnader till följd av stigande råvarupriser och löneökningar 

beslutade kommunfullmäktige i april 2019 att höja priset på matlådor till äldre i 

ordinärt boende som beviljats matdistribution. Beslutet omfattade inte måltider för 

personer med biståndsbedömd dagverksamhet respektive daglig verksamhet inom 

äldreomsorg, omsorgen om funktionshindrade samt inom särskilt boende och 

korttidsboende. Förvaltningen föreslår att priset på måltid till personer med 

biståndsbedömd dagverksamhet respektive daglig verksamhet höjs från och med 1 

oktober 2019 till samma nivå som gäller från den 1 juni 2019 för personer som 

beviljats matdistribution.  
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Beslutsunderlag 

1. Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att höja priset per 

måltid till 59 kr till personer med biståndsbedömd dagverk-samhet respektive 

daglig verksamhet och fastställa priset för det valfria tillägget dryck och 

efterrätt till 5 respektive 10 kr per styck. För personer i särskilt boende föreslås 

att priset per månad för måltidsabonnemang höjs från 3 300 kr till 3 540 kr. 

Förvaltningen föreslår att förändringen ska gälla från och med 1 oktober 2019 

och från och med 2020 föreslås att priset förändras utifrån konsumentprisindex 

(Fredrik Pahlbergs och Karin Henningssons tjänsteutlåtande 2019-05-22). 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar att höja priset per 

måltid till 59 kr till personer med biståndsbedömd dagverk-samhet respektive 

daglig verksamhet och fastställa priset för det valfria tillägget dryck och 

efterrätt till 5 respektive 10 kr per styck. För personer i särskilt boende föreslås 

att priset per månad för måltidsabonnemang höjs från 3 300 kr till 3 540 kr. 

Förvaltningen föreslår att förändringen ska gälla från och med 1 oktober 2019 

och från och med 2020 föreslås att priset förändras utifrån konsumentprisindex 

(ledningsutskottets protokoll § 103/2019).  

Yrkanden 

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

förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.  
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§ 160 Dnr 2019-000254  

Årsbokslut 2018 för Inköp Gävleborg 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna årsredovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Inköp Gävleborg har lämnat årsredovisning för verksamhetsåret 2018. 

Inköp Gävleborg visar ett positivt resultat med 4 179 tkr.  

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen 

(ledningsutskottets protokoll § 95/2019).  

Yrkanden 

Tor Tolander (M) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Tor Tolanders yrkande och finner det antaget.  
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§ 161 Dnr 2018-000193  

Utredning om att införa en socialnämnd. 

Kommunstyrelsens beslut 

Inriktningen är att inrätta en social myndighetsnämnd från 1 januari 2020 bestående 

av fem ledamöter och inga ersättare och det ska vara personunion mellan 

omsorgsutskottets och sociala myndighetsnämndens ordförande. 

Reservationer 

Eva Andersson (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande: 

Fokuset ska ligga på bredden i så tunga frågor som en social myndighetsnämnd och 

att man med sju stycken ledamöter kan variera eventuell jour eller liknande över 

flera personer.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har i § 28/2019-01-08 lämnat ett uppdrag till utskottsberedningen 

att se över hur det sociala myndighetsutskottet ska klara jourverksamheten. 

Politiska ledningsgruppen har behandlat ärendet och lämnat ett uppdrag till 

fullmäktigeberedningen för Demokrati att bereda ärendet. 

Ärendet har behandlats och inriktningen är att en socialnämnd ska inrättas för 

uppdraget som idag ligger på kommunstyrelsen, delegerat till sociala 

myndighetsutskottet.  

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till utskottsberedningen att se över hur det 

sociala myndighetsutskottet ska klara jourverksamheten (kommunstyrelsens 

protokoll § 28/2019). 

2. Politiska ledningsgruppen beslutar överlämna ärendet till 

Fullmäktigeberedningen för Demokrati för beredning (politiska 

ledningsgruppens protokoll § 15/2019).  

3. Fullmäktigeberedningen för demokrati föreslår att kommunstyrelsens beslutar 

att inriktningen är att inrätta en socialnämnd från 1 januari 2020 bestående av 

fem ledamöter och inga ersättare (fullmäktigeberedningen för demokratis 

protokoll § 4/2019).  

Yrkanden 

Johan Norrby (SD) med bifall av Eva Andersson (SD), yrkar att socialnämnden ska 

ha sju ledamöter. 

Carina Ohlson (C), med bifall av Stig Eng (C), Stefan Bergh (NoP) och Sigbritt 

Persson (S), yrkar bifall till fem ledamöter. 
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Anette Nybom (S) yrkar att nämnden ska heta sociala myndighetsnämnden. 

Carina Ohlson (C) yrkar att det ska vara personunion mellan omsorgsutskottets och 

sociala myndighetsnämndens ordförande.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Johan Norrbys och Carina Ohlsons yrkanden om 

antalet ledamöter och finner Carina Ohlsons yrkande antaget med fem ledamöter. 

Ordföranden ställer proposition på Anette Nyboms yrkande att nämnden ska heta 

sociala myndighetsnämnden och finner det antaget. 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlson (C) yrkande att det ska vara 

personunion mellan omsorgsutskottets och sociala myndighetsnämndens ordförande 

och finner det antaget.  
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§ 162 Dnr 2019-000293  

Inrätta en Klimat- och miljöberedning. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Inrätta en fullmäktigeberedning med uppdraget att arbeta med inriktningen för 

kommunens klimat- och miljödokument. 

2. Fullmäktigeberedningen får namnet Klimat- och miljöberedningen och ska 

bestå av fullmäktiges presidium samt en ledamot och en ersättare från varje 

parti som är representerat i fullmäktige. 

3. Syftet med beredningen är att tydliggöra riktning och hastighet i kommunens 

arbete med miljö- och klimatfrågorna inom arbetet med Agenda 2030. 

4. Beredningens mål är att ta fram ett långsiktigt och konkret förslag till 

handlingsplan för miljö- och klimatfrågorna inom Agenda 2030 genom att 

arbeta med inriktningen i kommunens miljö- och klimatdokument såsom 

energiplan, resepolicy, strategi för energieffektivisering samt kommunens 

miljömål som ingår i överenskommelsen med länsstyrelsen kring 

åtgärdsarbetet för miljömål och klimatanpassning, samt i övrigt i de 

styrdokument som kan vara aktuella. 

5. Fullmäktigeberedningen är tillfällig och ska lämna rapport till 

kommunfullmäktige i oktober 2021.  

Sammanfattning av ärendet 

Petra Modée (V) har under 2018 fått en motion beviljad av fullmäktige där hon 

föreslog att fullmäktige skulle inrätta en beredning med ansvar för klimat- och 

miljöfrågor med ett mål att ta fram ett långsiktigt och konkret förslag till 

handlingsplan för kommunen. 

Fullmäktige beslutade att fullmäktigeberedningens uppdrag skulle vara att arbeta 

med inriktningen för kommunens klimat- och miljödokument.  

Beslutsunderlag 

Fullmäktige beslutar att inrätta en fullmäktigeberedning med uppdraget att arbeta 

med inriktningen för kommunens klimat- och miljödokument. 

Fullmäktigeberedningen får namnet Klimat- och miljöberedningen och ska bestå av 

fullmäktiges presidium samt en ledamot och en ersättare från varje parti som är 

representerat i fullmäktige. Syftet med beredningen är att tydliggöra riktning och 

hastighet i kommunens arbete med miljö- och klimatfrågorna inom arbetet med 

Agenda 2030. Beredningens mål är att ta fram ett långsiktigt och konkret förslag till 

handlingsplan för miljö- och klimatfrågorna inom Agenda 2030 genom att arbeta 

med inriktningen i kommunens miljö- och klimatdokument såsom energiplan,  
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resepolicy, strategi för energieffektivisering samt kommunens miljömål som ingår i 

överenskommelsen med länsstyrelsen kring åtgärdsarbetet för miljömål och 

klimatanpassning, samt i övrigt i de styrdokument som kan vara aktuella. 

Fullmäktigeberedningen är tillfällig och ska lämna rapport till kommunfullmäktige i 

oktober 2021 (Fredrik Pahlbergs och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2019-05-24).  

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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§ 163 Dnr 2019-000209  

Revisionsrapport Bokslut och årsredovisning per 
2018-12-31. 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta verksamhetens förslag till yttrande över revisionsrapporten.  

Sammanfattning av ärendet 

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av Bokslut och årsredovisning 

för 2018. 

Revisionen har överlämnat granskningsrapporten till kommunstyrelsen för 

synpunkter och vill ha svar senast 20 juni 2019. 

Ekonomienheten har tagit del av revisionens rapport med rekommendationer och 

kommentarer. Enheten tar till sig revisionens rekommendationer och kommentarer 

och arbetar efter dessa rent generellt.  

Beslutsunderlag 

Ekonomienheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna svaret på 

revisionens rapport Bokslut och årsredovisning per 2018-12-31 (Björn Hylenius 

tjänsteutlåtande 2019-05-08).  

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta verksamhetens förslag 

till yttrande över revisionsrapporten (ledningsutskottets protokoll § 94/2019).  

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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§ 164 Dnr 2019-000208  

Revisionsrapport Granskning av sjukfrånvaro. 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta förslag till yttrande över granskningsrapporten.  

Sammanfattning av ärendet 

Revisionen har genomfört en granskning av sjukfrånvaron bland de anställda i 

Nordanstigs kommun. 

Revisionens vill ha kommunstyrelsen yttrande över granskningsrapporten senast 

20 juni 2019.  

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta förslag till yttrande över 

revisionsrapporten Granskning av sjukfrånvaron (Fredrik Pahlbergs och Maritta 

Rudhs tjänsteutlåtande 2019-05-16).  

Politiska ledningsgruppen föreslår att kommunstyrelse beslutar anta förslag till 

yttrande över granskningsrapporten (politiska ledningsgruppens protokoll 

§ 44/2019).  

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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§ 165 Dnr 2019-000255  

Plan för avfallsförebyggande och hållbar 
avfallshantering 

Kommunstyrelsens beslut 

Uppdra till verksamheten att ta fram en plan för avfallsförebyggande och hållbar 

avfallshantering samt godkänna förslag till representanter i regional samt lokal 

avfallsplanegrupp, enligt bilaga 1.  

Sammanfattning av ärendet 

Alla kommuner i Sverige ska enligt 15 kap Miljöbalken ta fram en plan för 

avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering. Planen utgör tillsammans med 

kommunens lokala föreskrifter om avfallshantering kommunens 

renhållningsordning. Plan och föreskrifter ska fastställas av kommunfullmäktige. 

Planens syfte är att under åren 2021 – 2025 skapa en väsentligt mer hållbar 

avfallshantering med avfallsförebyggande som en naturlig del av arbetet och med 

mätbara effekter.  

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar ta fram en plan för 

avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering samt godkänna förslag till 

representanter till regional samt lokal avfallsplanegrupp, se bilaga 1. (Fredrik 

Pahlbergs och Karin Henningssons tjänsteutlåtande 2019-04-12). 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar uppdra till verksamheten 

att ta fram en plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering samt 

godkänna förslag till representanter i regional samt lokal avfallsplanegrupp, enligt 

bilaga 1 (ledningsutskottets protokoll § 102/2019).  

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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§ 166 Dnr 2019-000291  

Remiss gällande ändrade bestämmelser för fiske på 
kusten. 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta verksamhetens förslag till yttrande över remissen från Havs- och 

vattenmyndigheten.  

Sammanfattning av ärendet 

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram ett förslag gällande ändrade 

bestämmelser för fiske på kusten (se bilaga 2). Syftet med förslaget är att stärka 

bestånden av framför allt gädda, gös, öring och sik genom att minska 

fiskedödligheten och att det fiske som bedrivs ska ske på ett långsiktigt hållbart sätt. 

Förslaget innebär att nätfiske på mindre djup än tre meter enligt gällande sjökort 

endast kommer att vara tillåtet mellan den 11 juni–31 augusti och att minimimått 

respektive maximimått införs på gädda och gös samt maximimått på öring. 

Dessutom införs fångstbegränsningar på gädda, gös och vild öring. 

Projektledaren för Kustfiskarelyftet har bidragit med synpunkter    (se bilaga 3) till 

förvaltningens förslag till yttrande (se bilaga 1).  

Beslutsunderlag 

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att uppdra till Infrastruktur och 

miljöutveckling att sända in ett yttrande enligt bifogat förslag (se bilaga 1) senast 

den 10 juni med anledning av den remiss (se bilaga 2) kommunen mottog den 10 

maj från Havs- och vattenmyndigheten (Fredrik Pahlbergs och Karin Henningssons 

tjänsteutlåtande 2019-05-21).  

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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§ 167 Dnr 2018-000329  

Förvaltning av Ånäsets naturvårdsområde 

Kommunstyrelsens beslut 

Överlåta förvaltningen av Ånäsets naturvårdsområde på Länsstyrelsen Gävleborg 

samt uppdra till firmatecknarna att underteckna de fullmakter som länsstyrelsen 

behöver för att på egen hand kunna söka finansiering för att förvalta området enligt 

skötselplan.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har sedan Ånäsets naturvårdsområde bildades ansvarat för 

förvaltningen av naturvårdsområdet, enligt den till beslutet till-hörande 

skötselplanen, samt för finansiering av vården (se bilaga 1). Kommunen har dock 

under lång tid haft svårt att förvalta naturvårds-området på det sätt och med den 

regelbundenhet som skötselplanen föreskriver och blivit uppmärksammad om den 

bristande skötseln (se bilaga 2). I ett försök att hitta en långsiktig lösning 

framställde kommunen en förfrågan till länsstyrelsen (se bilaga 3) om myndigheten 

kunde överta förvaltningen av naturvårdsområdet och efter viss ytterligare 

korrespondens och ett gemensamt besök på platsen har länsstyrelsen valt och ställa 

sig positiv till att överta ansvaret att förvalta Ånäsets naturvårdsområde (se bilaga 

4). Förvaltningen föreslår att Länsstyrelsen Gävleborg får överta förvaltningen av 

naturvårdsområdet eftersom länsstyrelsen bedöms ha bättre förutsättningar att 

ombesörja att detta skyddade område ges sådan skötsel att områdets naturvärden 

bibehålls och utvecklas. Ett överlåtande av förvaltningen på länsstyrelsen kommer 

inte att omfatta de byggnader som förekommer på området, utan dessa kommer 

kommunen, såsom fastighetsägare, fortsatt ansvara över. För att underlätta för både 

kommunen och länsstyrelsen föreslår förvaltningen att kommunen som 

fastighetsägare ger länsstyrelsen fullmakt att på egen hand söka stöd och bidrag (ex. 

skötselstöd) för att finansiera förvaltningen av området.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att överlåta förvaltningen av 

Ånäsets naturvårdsområde på Länsstyrelsen Gävleborg samt uppdra till 

firmatecknarna att underteckna de fullmakter som länsstyrelsen behöver för att på 

egen hand kunna söka finansiering för att förvalta området enligt skötselplan 

(Fredrik Pahlbergs och Karin Henningssons tjänsteutlåtande 2019-05-21).  

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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§ 168 Dnr 2019-000279  

Förfrågan om gemensam finansiering för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Nordanstigs kommun antar Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) 

Rekommendation om gemensam finansiering av ett mer samlat system för 

kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter. 

2. Överlämna kommunstyrelsens synpunkter i ärendet till Närverk Välfärd.  

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har den 14 december 2018 beslutat om 

Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat 

system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter.  

Genom att gemensamt utveckla och etablera ett långsiktigt och hållbart stöd för 

kunskapsstyrning på olika nivåer i systemet skapas förutsättningar för att kunna 

tillhandahålla en mer jämlik, jämställd och evidensbaserad socialtjänst av hög 

kvalitet.  

Beslutsunderlag 

Omsorgsutskottet ställer sig positiv till Rekommendation om gemensam 

finansiering och föreslår kommunstyrelsen beslutar att svara ja på förfrågan 

(omsorgsutskottets protokoll § 67/2019).  

Yrkanden 

Anette Nybom (S) yrkar att kommunstyrelsens synpunkter i ärendet ska överlämnas 

till Närverk Välfärd. 

Carina Ohlson (C) yrkar bifall till omsorgsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner dem antagna.  
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§ 169 Dnr 2019-000260  

Ansökningar Stimulansmedel Social omsorg 

Kommunstyrelsens beslut 

Uppdra till verksamheten att ansöka om de tre olika medel från socialstyrelsen  

• Stimulansmedel för stärkt bemanning inom den sociala barn och 

ungdomsvården. 

• Stimulansmedel för att stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa. 

• Utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer 

och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn.  

Sammanfattning av ärendet 

Utvecklings- och stimulansmedel kan sökas från socialstyrelsen.  

Dessa medel kan på olika sätt stödja Individ och Familjeomsorgens verksamhet. 

Antingen genom utbildningssatsningar eller genom att bemanningsstöd.  

De medel man kan söka är:  

•Stimulansmedel för stärkt bemanning inom den sociala barn och ungdomsvården 

•Stimulansmedel för att stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa 

•Utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer och 

stöd till våldsutsatta kvinnor och barn. 

Tre ansökningar om rekvisition gällande stimulanspengar. 

•Att stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa 

•Att stärka bemanningen inom den sociala barn och ungdomsvården 

•Att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer och stöd till våldsutsatta   

kvinnor och barn.  

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen uppdrar till verksamheten att 

ansöka om de tre olika medel från socialstyrelsen Stimulansmedel för stärkt 

bemanning inom den sociala barn och ungdomsvården, Stimulansmedel för att 

stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa, Utvecklingsmedel för 

att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer och stöd till våldsutsatta 

kvinnor och barn (Fredrik Pahlbergs och Kristina Berglunds tjänsteutlåtande 

2019-05-08). 
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Forts. § 169 

 

2. Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar uppdra till 

verksamheten att ansöka om de tre olika medel från socialstyrelsen 

Stimulansmedel för stärkt bemanning inom den sociala barn och 

ungdomsvården. Stimulansmedel för att stärka insatserna för barn och unga 

med psykisk ohälsa. Utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla arbetet mot 

våld i nära relationer och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn 

(omsorgsutskottets protokoll § 63/2019).  

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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§ 170 Dnr 2019-000240  

Trygg hemgång 

Kommunstyrelsens beslut 

Implementera Trygg hemgång inom vård och omsorg.  

Sammanfattning av ärendet 

Förslag att implementera Utredande Hemtjänst med Trygg hemgång med lite 

justeringar utifrån vad som framkommit under projektet.  

Om Brukare haft mycket hemtjänst och är känd av hemtjänstgrupperna så tillfaller 

hela utredande hemtjänstbiten den hemtjänsten för att Trygga upp runt brukaren och 

inte blanda in flera utförare. Om Brukaren är helt ny eller endast haft få besök       

(1-2ggr/v) endast larm eller serviceinsatser så tilldelas projektgruppen 

(Rehab.assistenterna) Utredande Hemtjänst dagtid och den hemtjänstgrupp de valt 

kvällar och helger.  

Enhetschef Susanna Bertils föredrar ärendet.  

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar implementering av Trygg 

hemgång i vård och omsorg (Susanna Bertils och Malin Rutströms 

tjänsteutlåtande 2019-04-08).  

2. Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar implementering av 

Trygg hemgång i vård och omsorg (omsorgsutskottets protokoll § 64/2019).  
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§ 171 Dnr 2019-000123  

Analys av vård- och omsorgsverksamheten. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna rapporten.  

Sammanfattning av ärendet 

KPMG har på uppdrag av verksamheten genomfört en analys av vård- och 

omsorgsverksamheten. 

Analysen har kommit fram till några slutsatser som sammanfattningsvis berör 

följande punkter: 

• Kostnaden för den kommunala hemtjänsten måste sänkas från 510 kr/timme 

till ersättningsnivån 411 kr/timme. 

• Minska behovsutvecklingen av hemtjänst och särskilt boende. 

• Minska antalet korttidsplatser. 

• Göra en genomlysning av särskilt boende. 

• Dagverksamheten som del i det förebyggande arbetet.    

 

Kommunstyrelsen diskuterar rapporten och ökningen av antalet hemtjänsttimmar 

sedan år 2010. 

.  
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§ 172 Dnr 2019-000218  

Utbetalning av partistöd 2019. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Partistödet 2019 utbetalas till följande partier i fullmäktige enligt fastställt belopp: 

Centerpartiet  64 tkr 

Kristdemokraterna 34 tkr 

Liberalerna   24 tkr 

Utbetalningen finansiera ur konto 1310 Kommunalt Partistöd. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Partistödet betalas ut årligen i maj månad efter beslut av fullmäktige. 

Vid fördelningen av partistödet ska fullmäktige beakta endast de partier som är 

representerade i fullmäktige under verksamhetsåret. Har ett parti flera platser utan 

att alla är bemannade kan det mandatbundna partistödet minskas i motsvarande 

grad. Lyckas inte partiet bemanna någon plats kan också grundstödet dras in. 

Partierna ska årligen redovisa hur partistödet har använts. Grundstödet är 14 000 

kronor per parti och år. Mandatstödet är 10 000 kronor per mandat i fullmäktige 

och år. 

Staben bedömer att samtliga 31 mandat i fullmäktige är bemannade enligt 

Kommunallagen 4 kap 29-30 §§. Även om en person i fullmäktige har anmält sig 

som politisk vilde anses ändå mandatet vara bemannat. 

Fullmäktige har vid sitt sammanträde 27 maj 2019 beslutat om utbetalning av 

partistöd till fem partier. Nu har de återstående tre partierna lämnat in sina 

redovisningar och fullmäktige kan därmed fatta beslut om utbetalning. 

Staben föreslår därmed att partistödet betalas ut till de återstående tre partier som 

har inkommit med sina redovisningar.  

Beslutsunderlag 

Staben föreslår att fullmäktige beslutar att partistödet 2019 utbetalas till följande 

partier i fullmäktige enligt fastställt belopp: Centerpartiet 64 tkr, Kristdemokraterna 

34 tkr samt Liberalerna 24 tkr (Fredrik Pahlbergs och Eva Engströms 

tjänsteutlåtande 2019-05-29).  

Yrkanden 

Tor Tolander (M) yrka bifall till verksamhetens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Tor Tolanders yrkande och finner det antaget.     
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§ 173 Dnr 2019-000263  

Sammanställning av icke verkställda beslut enligt SoL 
och LSS 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna kvartalsrapport 1/2019 gällande ej verkställda beslut SoL och LSS.  

Sammanfattning av ärendet 

Sammanställning av redovisning till IVO av ej verkställda beslut enligt SoL och 

LSS kvartal 1 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  

8 ärenden gällande SoL ÄO, äldreomsorg. 

0 ärenden gällande SoL OF 

0 ärenden gällande LSS OF 

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

från datum för avbrott? 

Svar: Nej.  

Beslutsunderlag 

Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna kvartalsrapport 1/2019 

gällande ej verkställda beslut SoL och LSS (omsorgsutskottets protokoll 

§ 58/2019).  
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§ 174 Dnr 2019-000004  

Redovisning av delegationsbeslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Följande delegationsbeslut redovisas: 

Delegationsbeslut inom IFO för maj månad 2019 

Pensionsärenden nr 16-23/2019 

Delegationsbeslut lotteritillstånd Nordanstigs MK 

Delegationsbeslut lotteritillstånd Norrfjärns IF 

Ledningsutskottets protokoll §§ 89-103/2019 

Politiska ledningsgruppens protokoll §§ 37-41/2019 

Utbildningsutskottets protokoll §§ 63-74/2019 

Omsorgsutskottets protokoll §§ 54-70/2019 
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§ 175 Dnr 2017-000436  

Gymnastiksalen Fröstuna skola. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lämna bidrag till Jättendals IF för hyra av gymnastiksalen vid Fröstuna skola 

med 12,5 tkr för 2019. 

2. Inriktningen är att bidrag även ska utbetalas 2020 med 50 % av 

hyreskostnaden, dock högst 25 tkr. 

3. Bidraget finansieras ur kommunstyrelsens förfogandemedel.  

Deltar inte i beslutet 

Per-Ola Wadin (L) deltar inte i beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs kommun har lagt ut fastigheten Jättendals Annexhemman 1:2, Fröstuna 

skola till försäljning och ärendet kommer att behandlas vid fullmäktiges 

sammanträde senare under dagen. När kommunen har ägt fastigheten så har 

gymnastiksalen hyrts av lokala idrottsföreningar utan kostnad. När fastigheten säljs 

så kommer föreningarna att få en hyreskostnad som de inte har hunnit finna 

finansiering för. 

Jättendals IF har nu lämnat in en ansökan om bidrag till hyreskostnaden. 

Stig Eng (C) föreslår att kommunen till viss del bidrar med hyran under en 

övergångsperiod. Detta för att den nuvarande idrottsverksamheten ska kunna 

fortsätta även efter försäljningen.  

Beslutsunderlag 

Politiska ledningsgruppen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att lämna bidrag 

till hyra av gymnastiksalen vid Fröstuna skola med högst halva halvårshyran under 

2019, högst halva årshyran under 2020 och högst halva halvårshyran under 2021. 

Bidraget finansieras ur kommunstyrelsens förfogandemedel (politiska 

ledningsgruppens protokoll § 45/2019).  

Yrkanden 

Stig Eng (C), med bifall av Carina Ohlson (C) och Sigbritt Persson (S), yrkar bifall 

med bidrag för 2019 med 12,5 tkr, att bidraget finansieras ur kommunstyrelsens 

förfogandemedel samt att inriktningen är att bidrag även ska utbetalas 2020 med 

50 % av hyreskostnaden, dock högst 25 tkr. 

Tor Tolander (M), med bifall av Magdalena Fagerhov (KD) och Johan Norrby 

(SD), yrkar att kommunstyrelsen avvaktar med att ta beslut i ärendet tills den nya 

ägaren har tillträtt.  
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande att ärendet behandlas idag och 

Tor Tolanders yrkande om att avvakta och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Den som vill att ärendet avgörs idag röstar Ja. 

Den som vill avvakta med beslut röstar Nej. 

Omröstningsresultat 

Med sex Ja-röster för att ärendet avgörs idag mot fem Nej-röster för att avvakta 

antar kommunstyrelsen att ärendet ska avgöras idag. En ledamot avstod från att 

rösta. 

 

Beslutande  Ja Nej Avstår 

Ola Wigg (S) ordf X 

Anette Nybom (S) X 

Sven-Erik Sjölund (S) X 

Stig Eng (C)  X 

Carina Ohlson (C) X 

Tor Tolander (M)  X 

Magdalena Fagerhov (KD)  X 

Per-Ola Wadin (L)   X 

Eva Andersson (SD)  X 

Johan Norrby (SD)  X 

Lars Hed (M)   X 

Johan Åkerlund (C) X 

Summa  6 5 1 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer därefter proposition på Stig Engs yrkande och finner det 

antaget.  

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 44(45) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-04 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 176 Dnr 2019-000006  

Information och övriga ärenden. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

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

väcka eventuella extraärenden. 

Frågor och informationer 

Redovisning av obesvarade motioner. 

Johan Norrby (SD) frågar när det kommer någon redovisning av obesvarade 

motioner. Kommunsekreterare Eva Engström informerar om att redovisningen 

kommer i september 2019. 

Politikerutbildning 28 augusti 2019 

Kommunchef Fredrik Pahlberg informerar om att det kommer att genomföras en 

politikerutbildning den 28 augusti 2019 på Kulturhuset Bergsjögården.  
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§ 177 Dnr 2019-000302  

Justering av avtal kundval enligt Lagen om 
Valfrihetssystem (LOV). 

Kommunstyrelsens beslut 

Uppdra till förvaltningen att från och med 1 september 2019 införa utförd tid som 

grund för ersättning i LOV samt att uppdra till förvaltningen att inom LOV 

tydliggöra förutsättningarna för hur ersättning för dubbelbemanning ska betalas ut.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens kostnader har fortsatt att öka inom hemtjänsten. Sedan LOV 

förändrades 1 juli 2018, där beställd tid kom att utgöra grund för ersättningarna, har 

kostnaderna ökat än mer än tidigare. Att ändra grunden för ersättning till utförd tid, 

kommer inte lösa kommunens höga kostnadsläge som enda åtgärd. Det är en åtgärd 

som kan bidra till balans i budget.  

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att införa 

utförd tid som grund för ersättning i LOV samt uppdra till förvaltningen att inom 

LOV tydliggöra förutsättningar för hur ersättning för dubbelbemanning ska betalas 

ut (Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande 2019-06-04).  

Yrkanden 

Stig Eng (C), med bifall av Stefan Bergh (NoP), Lars Hed (M), Carina  

Ohlson (C) och Sigbritt Persson (S) yrkar bifall till verksamhetens förslag samt att 

det ska gälla från och med 1 september 2019.  

Propositionsordning 

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

 

 


