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§ 146 Dnr 2021-000021 

Godkännande av dagordning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna dagordningen med föreslagna ändringar. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska fastställa dagordningen. 

Följande extraärenden anmäls: 

Sandra Bjelkelöv (SD). Bostadsanpassning samt Friskvårdsbidraget. 
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§ 147 Dnr 2022-000032 

Ordföranden informerar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

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

Sommaren har varit lugn för kommunen, vilket betyder att det mesta har fungerat 

bra.  

Efter sommaren har det rullat på och politiskt är det just nu mycket fokus på valet.  

Vi har nu invigt den nya förskolan i Gnarp. Det skedde i lördags i samband med 

Folkhälsodagarna. 

Förra veckan var en riktigt intressant vecka där kommunen under tre eftermiddagar 

bjöd in personalen till Bergsjöparken under parollen ”Kul på jobbet”. Det blev 

uppskattat. Sedan hade vi folkhälsodagarna som inleddes med Äldredagen i 

Harmånger på Hagängsgården, en lyckad tillställning med mycket folk. Därefter var 

det en heldag på lördagen i Gnarp med invigning av den nya förskolan samt ett 

fullspäckat schema hela dagen, även där med mycket folk. Dessutom så var det 

aktiviteter på arbetsplatser och skolor under de tre dagarna. Allt med temat 

folkhälsa.  

Nu är det bara några dagar kvar till valet, det blir spännande att se hur 

mandatfördelningen blir de närmaste fyra åren. 
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§ 148 Dnr 2022-000033 

Kommunchefen informerar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund informerar om följande aktuella ärenden: 

Sommaren har varit lugn i kommunens verksamheter. 

Kommunledningarna inom Sundsvallsregionen har besökt det motsvariga 

samarbetet i Helsingborg och tagit del av deras arbetssätt för att kunna utveckla vårt 

samarbete i Sundsvallsregionen. 

Folkhälsodagarna 2-4  september med en rad olika aktiviteter. Personaldagar på 

Bergsjöparken med temat Kul på jobbet, Äldredagen på Hagängsgården i 

Harmånger, Sunt arbetsliv, invigning av nya förskolan i Gnarp samt en rad andra 

aktiviteter. Vi kommer att arbeta vidare för att utveckla arbetet med att öka 

folkhälsan. 

Brottsförebyggande rådet och Folkhälsorådet har sammanträtt och det är aktuellt att 

ta fram ett nytt medborgarlöfte när det gäller trygghet. 

Kommunens ledning har träffat MittSverige Vatten och Avfall och Nordanstig 

Vatten för att diskutera framtid och utveckling. 

Receptionen i kommunhuset kommer att byggas om för att öka säkerheten och även 

för att anpassa lokalerna inför att kommunens växelfunktion åter blir placerad i 

Nordanstig. 
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§ 149 Dnr 2022-000100 

Kriget i Ukraina - påverkan på kommunen 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund informerar hur kommunen påverkas av kriget i 

Ukraina. 

Per augusti 2022 har 30 personer kommit till kommunen eller blivit anvisade att 

komma till Nordanstig under september. När dessa personer har kommit är 

Migrationsverkets kommuntal för Nordanstig fyllt. Det har gått bra att ta emot dessa 

personer. De flesta bor i Hassela och några har barn som har börjat i skolan. 

Kriget i Ukraina har inga större effekter just nu på vår kommun och därför kommer 

rapporteringen inte att ske som en egen punkt på kommunstyrelsens dagordning 

utan ingå i den löpande informationen. 
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§ 150 Dnr 2022-000034 

Information från utskotten. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottets ordförande Carina Ohlson (C) informerar om aktuellt inom 

omsorgsutskottets verksamheter: 

Sommaren har varit otroligt tuff för vår personal inom vård och omsorg. Det har 

varit mycket kohortvård och många inom personalen med förkylningssymptom.  

Idag tar det dessutom upp till 72 timmar innan man får svar på covid-testerna. 

Förut fick vi svar inom ett dygn. Det innebär höga kostnader för kohortvården. 

Personal har blivit utkallad från sin semester och det är inte bra, de behöver 

verkligen sina ledigheter, men likt alla kommuner har även vi brist inom vården. 

Ledningsutskottets ordförande Stig Eng (C) informerar om aktuellt inom 

ledningsutskottets verksamheter: 

Folkhälsodagarna och alla evenemang som kommunen har anordnat kring dessa 

dagar. 

Vägvalsutredningen, kommunledningen och ledningsutskottet har träffat 

MittSverige Vatten och Avfall och Nordanstig Vatten för att diskutera 

vägvalsutredningen för utvecklingen av vatten- och avloppsnätet i Nordanstig. 

Folkhälsorådet har haft sammanträde den 5 september 2022 och genomför en 

uppföljning av folkhälsodagarna 2-4 september 2022. 

Utbildningsutskottets ordförande Anette Nybom (S) informerar om aktuellt inom 

utbildningsutskottets verksamheter: 

Förskolan i Gnarp invigs i samband med folkhälsodagarna, 3 september 2022.  

Beträffande idrottshallen i Bergsjö så har verksamheten fått i uppdrag att 

tillsammans med NCC räkna på en mindre hall. 

Ekonomin för utbildningsverksamheten verkar ha en mer positiv utveckling än 

tidigare prognos. 
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§ 151 Dnr 2022-000035 

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna rapporten. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Björn Hylenius föredrar det ekonomiska per juli månad 2022.  

Prognosen för underskott inom vård och omsorg och inom socialtjänsten ligger 

kvar.  

Övriga verksamheter visar överskott. 

Verksamheterna redovisar följande prognos på helår 2022: 

Staben  930 tkr 

Tillväxt och Service  2 660 tkr 

Utbildning  363 tkr 

Vård och omsorg  -10 850 tkr 

Sociala myndighetsnämnden  2 170 tkr 

Avvikelser särskilda verksamheter visar i prognosen ett överskott på 14 061 tkr. 

Skatteintäkter, statsbidrag och övriga finansiella intäkter och kostnader visar i 

prognosen ett positivt resultat på helår med 18 725 tkr. 

Prognosen på helår är ett positivt resultat med 40 232 tkr. 

Beslutsunderlag 

Ekonomirapport per juli 2022, dok nr 132663. 
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§ 152 Dnr 2022-000042 

Begäran om justering i budget 2023, Hälsinglands 
Utbildningsförbund 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Godkänna justering av bidragsnivån till förbundet med 4 400 kronor per 

invånare i åldern 16–19 år för gymnasieverksamheten från och med budget 

2023. 

2. Godkänna justering av bidragsnivån till förbundet med 160 kr per invånare i 

åldern 20–64 år från och med budget 2023. 

3. Godkänna en uppräkningsfaktor på 3,5 % för 2023. 

4. Finansiering sker med avsatta budgetmedel för Hälsinglands 

Utbildningsförbund. 

5. Beslutet gäller under förutsättning att övriga medlemskommuner beslutar i 

enlighet med direktionens förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Hälsinglands Utbildningsförbund har i samband med deras budgetarbete för 2023 

inkommit med en begäran om att ändra bidragsnivån till förbundet. Förbundet 

föreslår att medlemskommunerna Nordanstig, Söderhamn och Bollnäs beslutar om 

en höjd uppräkningsfaktor på 3,5 % samt att medlemskommunerna tar hänsyn till 

de statliga satsningarna på utbildningsområdet samt ökade lokalkostnader på 

Staffangymnasiet i sitt budgetarbete för 2023. 

Verksamhetens yttrande 

Ersättningsmodellen för Hälsinglands Utbildningsförbund bygger på en bidragsnivå 

för gymnasieverksamheten (106 914 kronor/inv 16–19 år) samt en bidragsnivå för 

vuxenutbildningen (1 749 kronor/inv 20–64 år).  

Under de två första åren har denna ersättningsnivå visat sig vara för låg. 

Tilläggsersättningar har utbetalats bland annat för att finansiera ökade 

interkommunala ersättningar samt för att undvika större besparingspaket i dessa 

verksamheter.  

Under 2021 har förbundets direktion i samråd med medlemskommunerna 

konstaterat att en justering av bidragsnivån är påkallad och därför tagit fram nya 

beloppsnivåer för verksamheterna. Dessa nivåer överensstämmer med de 

tilläggsbudgetar som har beslutats att tillföras förbundet, vilket innebär att 

ersättningsmodellen justeras till de kostnadsnivåer som förbundet har och som 

medlemskommunerna redan nu betalar. 
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Forts. § 152 

 

Förslaget innebär en ökning med 4 400 kr per invånare i åldrarna 16–19 år för 

gymnasieverksamheten. För vuxenutbildningen föreslås bidraget öka med 160 kr 

per invånare i åldrarna 20–64 år. Denna höjning ska därmed motsvaras av den 

tilläggsersättning som tidigare avsatts till förbundet. 

Förslaget innebär ingen kostnadskonsekvens för kommunen då finansieringen sker 

genom ursprungligt avsatta öronmärkta budgetmedel för Hälsinglands 

Utbildningsförbund. Nordanstigs kommun har dessutom avräkning mot faktisk 

kostnad avseende gymnasieverksamheten. 

Ekonomichef Björn Hylenius föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

1. Begäran från Hälsinglands Utbildningsförbund, dok nr 128946. 

2. Erik Hedlunds och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2022-05-30, dok nr 

131586. 

3. Utbildningsutskottets protokoll § 14/2022, dok nr 131918. 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till utbildningsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget. 
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§ 153 Dnr 2022-000216 

Granskningsrapport av årsredovisning 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna ekonomienhetens svar till revisionens granskningsrapport Granskning av 

årsredovisning 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Revisionen har genomfört en granskning av kommunens årsredovisning för 2021. 

Revisionen vill ha svar på rapporten senast 30 oktober 2022. 

Ekonomikontoret har tagit del av revisionens rapport med rekommendationer och 

kommentarer. Ekonomikontoret tar till sig revisionens synpunkter och arbetar efter 

dessa rent generellt. 

Revisionens granskning syftar till att ge underlag för en bedömning om 

räkenskaperna ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomisk 

ställning, samt om årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lagen om 

kommunal bokföring och redovisning, (LKBR) och även uppfyller god 

redovisningssed i kommunal verksamhet. 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med de lagar och rekommendationer som 

krävs, dock finns mindre avvikelser noterade. Dessa avvikelser avser främst vissa 

tilläggsupplysningar som behöver utvecklas. 

Revisionens bedömning är också att upplysningar om den kommunala koncernen 

behöver lämnas i större utsträckning för att möjliggöra för kommunstyrelsen att 

utöva uppsikt över den samlade kommunala koncernen i enlighet med 6 kap 1§ 

kommunallagen. 

Ekonomikontoret instämmer i denna bedömning, och arbetar med detta idag. 

Revisionens noterade avvikelser bedöms inte vara väsentliga och påverkar inte den 

rättvisande bilden av kommunens ställning och resultat. 

Ekonomichef Björn Hylenius föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

1. Revisionens granskningsrapport av årsredovisning 2021, dok nr 131233. 

2. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna 

ekonomikontorets svar till revisionens granskningsrapport ”Granskning av 

årsredovisning 2021 (Erik Hedlunds och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 

2022-05-30, dok nr 131583). 

3. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna 

ekonomikontorets svar till revisionens granskningsrapport Granskning av 

årsredovisning 2021 (Erik Hedlunds och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 

2022-05-30, dok nr 131946). 
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§ 154 Dnr 2022-000217 

Granskningsrapport av god ekonomisk hushållning 
2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna verksamhetens förslag till svar på revisionens granskningsrapport 

Granskning av god ekonomisk hushållning 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat om 

resultaten för god ekonomisk hushållning är förenliga med de mål fullmäktige 

beslutat. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. 

Revisionen vill ha svar på granskningen senast 30 oktober 2022. 

Verksamheten har tagit del av revisionens rapport med rekommendationer och 

kommentarer. Ekonomikontoret samt utvecklingsenheten tar till sig revisionens 

synpunkter och arbetar efter dessa rent generellt. 

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer underlag för sin skriftliga 

bedömning om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. 

Revisionen bedömer att resultatet är förenligt med de finansiella mål som 

fullmäktige fastställt i budget 2021. 

Gällande fullmäktiges fastställda övergripande mål för verksamheten, ges ingen 

tydlig utvärdering av måluppfyllelsen. Styrelsen lämnar heller inte en 

sammanfattande bedömning avseende måluppfyllelsen för god ekonomisk 

hushållning för år 2021. 

Ekonomichef Björn Hylenius föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

1. Revisionens granskningsrapport för god ekonomis hushållning, dok nr 131234. 

2. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna verksamhetens 

förslag till svar på revisionens granskningsrapport ”Granskning av god 

ekonomisk hushållning 2021 (Erik Hedlunds och Björn Hylenius 

tjänsteutlåtande 2022-05-30, dok nr 131585). 

3. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna 

verksamhetens förslag till svar på revisionens granskningsrapport Granskning 

av god ekonomisk hushållning 2021 (ledningsutskottets protokoll § 132/2022, 

dok nr 131947). 
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Forts. § 154 

 

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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§ 155 Dnr 2022-000173 

Detaljplan för Bergsjö centralskola (ny idrottshall) i 
Nordanstigs kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Återremittera planförslaget till samhällsbyggnadsenheten för att omarbeta förslaget 

så att anpassning kan ske till den tilltänkta idrottshallens utformning och därefter 

låta planförslaget ställas ut för en ny granskning. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen planerar att bygga en idrottshall i anslutning till centralskolan i Bergsjö. 

Kommunen har ansökt om planbesked hos byggnadsnämnden för upprättande av ny 

detaljplan för del fastigheterna Bergsjö Kyrkby 12:31 med flera. Ansökan syftade 

till att möjliggöra en ny idrottshall i anslutning till befintlig simhall inom 

fastigheten Bergsjö Kyrkby 12:31.  

Planområdet är beläget i centrala Bergsjö, i direkt anslutning till Bergsjöskolan och 

den befintliga simhallen. Aktuellt område är beläget på en höjd och sluttar i 

södergående riktning ner mot Bållebergsvägen. Söder om Lönnbergsvägen finns 

Bållebergets förskola, Lönnbergskyrkan och Lönnbergskolan. Norr om området 

finns villabebyggelse längs Skolvägen. 

Samhällsbyggnadsenheten fick 2021-10-28 genom beslut i byggnadsnämndens 

§ 113 i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet. För uppdraget tillämpas ett utökat 

förfarande i enlighet med 5 kap. 7 § plan-och bygglagen (2010:900), då 

planförslagets bedöms vara av betydande intresse för allmänheten. 

Kommunstyrelsen beslutade därefter, 2022-04-13 KS § 82, att låta planförslaget gå 

ut på samråd med myndigheter och berörda. Samrådet pågick under tiden 22 april 

till 13 maj 2022. Under samrådet hölls ett Öppet hus vid Bergsjö simhall den 3 maj, 

då tjänstepersoner från samhällsbyggnadsenheten fanns på plats för att informera 

om planförslaget och svara på frågor. Under samrådet hölls även ett riktat 

dialogarbete med förskolebarn och elever inom skolområdet, ett arbete som 

resulterat i den Barnkonsekvensanalys (BKA) som upprättats till aktuellt 

planförslag, se bilaga Barnkonsekvensanalys. Under samrådet inkom elva 

yttranden. En sammanfattning av yttrandena och samhällsbyggnadsenhetens 

bemötande av dessa redovisas i upprättad samrådsredogörelse.  

Efter samrådet har planförslaget reviderats i vissa delar efter inkomna synpunkter. 

Bland annat skedde kompletteringar i tillhörande utredningar för Trafik och 

dagvatten. Planbeskrivningen förtydligades i delar som rörde förslagets 

fastighetskonsekvenser. I plankartan togs användningen bostad (B) bort vid 

Lönnbergskyrkan och den triangulära platsbildningen vid bussrundan som i 

samrådet reglerats som parkering fick istället användningen parkmark (PARK). För 

en mer detaljerad redogörelse över revideringar gjorda efter samrådet, se upprättad 

Samrådsredogörelse.  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 155 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-06-23 KS § 145 att låta det reviderade förslaget 

gå ut på granskning med myndigheter och berörda. Granskningen pågick under 

tiden 29 juni till 20 juli 2022. Under granskningen inkom åtta yttranden, som 

föranledde mindre revideringsarbeten kopplat till bland annat dagvatten, friytor, 

egenskapsgränser samt fastighetsrättsliga konsekvenser. För en mer detaljerad 

redogörelse över revideringar gjorda efter granskningen, se upprättat 

Granskningsutlåtande.  Där sammanfattas samtliga yttranden och 

samhällsbyggnadsenhetens bemötande av dessa.  

På senare tid har förutsättningarna för nybyggnation förändrats då priserna på 

byggnadsmaterial kraftigt har ökat. Ett omtag kan därför behöva göras sett till 

hallens storlek och utformning. Om detaljplanen antas nu kan den behöva anpassas 

om utformningen av idrottshallen ändras. Med anledning av detta föreslår 

verksamheten därför att ärendet återremitteras så att planförslaget kan anpassas till 

den tilltänkta idrottshallens utformning. 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd och planarkitekt Anna Ryttlinger föredrar 

ärendet. 

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att återremittera planförslaget till samhällsbyggnadsenheten 

för att omarbeta förslaget så att anpassning kan ske till den tilltänkta idrottshallens 

utformning och därefter låta planförslaget ställas ut för en ny granskning (Erik 

Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2022-08-29, dok nr 132607). 

Yrkanden 

Stig Eng (C) med stöd av Johan Norrby (-) och Anette Nybom (S), yrkar bifall till 

verksamhetens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget. 
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§ 156 Dnr 2022-000255 

Välfärdsstrategi Gävleborg 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Anta förslag till Välfärdsstrategi Gävleborg som underlag för den samverkan 

Nordanstigs kommun genomför inom ramen för Nätverk Välfärd. 

2. Strategin ersätter därmed tidigare överenskommelser om länssamverkan via de 

Gemensamma utgångspunkterna. 

Sammanfattning av ärendet 

Nätverk Välfärd är en politisk ledningsgrupp bestående av ordförande för social-, 

omsorgs-, omvårdnadsnämnd eller motsvarande och för barn- och 

utbildningsnämnd eller motsvarande inom kommunerna samt ledamöter i hälso- och 

sjukvårdsnämnden i Region Gävleborg.  

Denna politiska ledningsgrupp tar det gemensamma ansvaret för att på en 

övergripande nivå identifiera behov av, initiera, leda och utvärdera samt utveckla de 

gemensamma samverkansfrågorna i Gävleborgs län. 

2020 gav Nätverk Välfärd Länsledning i uppdrag att arbeta fram en Välfärdsstrategi 

som ska ersätta de så kallade gemensamma utgångspunkterna som är de 

övergripande överenskommelserna för samverkan mellan Region Gävleborg och 

länets kommuner inom välfärdsområdet. Strategin ska stödja samverkan på 

länsnivå, och ska inte ersätta eller komplettera lokala styrdokument. 

Strategin ska ge en överordnad inriktning och struktur av samverkansarbetet inom 

välfärdsområdet för att nå målen för välfärden. Strategin ska stödja att 

gemensamma prioriteringar görs för vår samverkan inom välfärdsområdet. Strategin 

ska också stödja Nätverk Välfärd att fastställa gemensamma mål inom prioriterade 

områden. 

Region Gävleborg, som innehar rollen som ordförande för Nätverk Välfärd, har 

lämnat ett förslag till strategi till de deltagande kommunerna för antagande. 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds tjänsteutlåtande 2022-08-10, Förslag till Välfärdsstrategi 

Gävleborg, dok nr 132415, 

2. Underlag för beslut om Välfärdsstrategi i länets samtliga kommuner samt 

region Gävleborg, med bilagor, dokumentnr 132117. 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag till 

Välfärdsstrategi Gävleborg som underlag för den samverkan Nordanstigs 

kommun genomför inom ramen för Nätverk Välfärd. Strategin ersätter därmed 

tidigare överenskommelser om länssamverkan via de Gemensamma 

utgångspunkterna (ledningsutskottets protokoll § 164/2022, dok nr 132596). 
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Forts. § 156 

 

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 2022-000253 

Revidering av reglemente för Norrhälsinglands miljö- 
och räddningsnämnd enligt ny lag om tobaksfria 
nikotinprodukter 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Tilldela Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd tillsynsansvaret enligt ny lag 

om tobaksfria nikotinprodukter. 

Sammanfattning av ärendet 

Från den 1 augusti 2022 gäller en ny lag (2022:1257) om tobaksfria 

nikotinprodukter. Lagstiftningen innebär bland annat att detaljhandlare måste 

anmäla till kommunen att de säljer tobaksfria nikotinprodukter, till exempel vitt 

snus. Produkterna kommer bara få säljas till den som fyllt 18 år. Den som säljer 

produkterna ska förvissa sig om mottagarens ålder och inne på varje 

försäljningsställe ska det finnas ett tydligt och klart synbart meddelande med 

information om förbudet mot att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till 

den som inte har fyllt 18 år.  

Kommunen blir tillsynsmyndighet.  

Kommunen och Polismyndigheten ska vara ansvariga för tillsynen på 

försäljningsställena. Länsstyrelsen får det regionala tillsynsansvaret och ska även 

biträda kommunerna med information och råd samt främja samarbete mellan olika 

tillsynsmyndigheter och mellan tillsynsmyndigheter och andra. 

Kommunen behöver fatta beslut om vilken nämnd som ska ansvara för den nya 

lagen. Staben föreslår att Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd får 

tillsynsansvaret. 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2022-08-09, Utökat 

uppdrag för Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd, tobaksfria 

produkter, dok nr 132403, 

2. Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter, dok nr 132237. 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att tilldela Norrhälsinglands 

miljö- och räddningsnämnd tillsynsansvaret enligt ny lag om tobaksfria 

nikotinprodukter (ledningsutskottets protokoll § 162/2022, dok nr 132594). 

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 2022-000221 

Ändring av samverkansavtal/reglemente för gemensam 
nämnd för hjälpmedelsverksamheten och FoU Välfärd 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Anta förslag till reviderat samverkansavtal och reglemente för Gemensam nämnd 

för hjälpmedelsverksamheten att gälla från 1 januari 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Region Gävleborg har arbetat fram ett förslag till revidering av samverkansavtalet 

och reglementet för den gemensamma nämnden hjälpmedelsverksamheten och 

FoU-Välfärd. 

Nämnden är gemensam mellan Hälsinglands och Gästriklands kommuner samt 

Region Gävleborg. 

Förslaget i korthet innebär att nämnden renodlas till att ansvara för 

hjälpmedelsverksamheten och delen för FoU-Välfärd tas bort. 

Det vinns idag ett behov av att ge FoU-Välfärd möjlighet att agera, samverkan, 

initiera, förankra och arbeta bredare inom välfärdsområdet. I dag arbetar FoU-

Välfärd enbart med socialtjänstfrågor och styrs i praktiken av en liten styrgrupp 

med representanter för enbart en minoritet av kommunerna. Därför finns det ett 

värde att använda FoU-Välfärd som en plattform för Nätverk Välfärd, Länsledning, 

där alla kommuner finns representerade. Den gemensamma nämndens uppdrag bör 

därför koncentreras till hjälpmedelsfrågorna. 

Den gemensamma nämnden byter därmed namn till Gemensam nämnd för 

hjälpmedelsverksamheten. 

De nya avtalen ska gälla från den 1 januari 2023. 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att anta förslag till reviderat 

samverkansavtal och reglemente för Gemensam nämnd för 

hjälpmedelsverksamheten att gälla från 1 januari 2023 (Erik Hedlunds 

tjänsteutlåtande 2022-06-14, dok nr 131750). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att anta förslag till reviderat 

samverkansavtal och reglemente för Gemensam nämnd för 

hjälpmedelsverksamheten att gälla från 1 januari 2023 (ledningsutskottets 

protokoll § 137/2022, dok nr 131952). 
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Forts. § 158 

 

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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§ 159 Dnr 2022-000254 

Revidering av förbundsordning för 
Samordningsförbund Gävleborg 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Anta förslag till reviderad förbundsordning för Samordningsförbund Gävleborg att 

gälla från 1 januari 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs kommun ingår i Samordningsförbundet Gävleborg som hanterar 

samordningen av rehabiliteringsinsatser mellan Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen och deltagande kommuner och Region Gävleborg. 

Jurister hos Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Sveriges kommuner och 

regioner har gjort en omtolkning av 10§ Lag (2003:1210) om finansiell samordning 

av rehabiliteringsinsatser.  

Enligt 10§ ska varje förbundsmedlem vara representerad i förbundsstyrelsen med 

minst en ledamot och en ersättare. I den tidigare tolkningen ansågs varje part för sig 

(Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region, kommun) som en medlem.  

En omtolkning har nu skett vilket innebär att varje enskild kommun anses vara en 

medlem.  

För Samordningsförbund Gävleborgs del innebär det att varje kommun ska vara 

representerad av med minst en ledamot och en ersättare i styrelsen. Den ordning 

som gäller nu innebär att fem kommuner är ledamöter och fem är ersättare.  

Samordningsförbundets styrelse utarbetade under våren 2022 ett förslag till 

reviderad förbundsordning som har varit ute på remiss till alla medlemmar. 

En justering har gjorts från remissversionen, det gäller 5§ Styrelsen 

Följande har strukits: Styrelsen utser ordförande. 

I stället står det: Ordförande är Region Gävleborg. Vice ordförande är en av 

kommunernas ledamöter.   

Förslaget är att den nya förbundsordningen antas. 
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Forts. § 159 

 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2022-08-09, Förslag till 

reviderad förbundsordning för Samordningsförbund Gävleborg, dok nr 

132407. 

2. Förbundsordning Samordningsförbund Gävleborg, förslag, med bilagor, dok nr 

132236. 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att anta förslag till reviderad 

förbundsordning för Samordningsförbund Gävleborg att gälla från 1 januari 

2023 (ledningsutskottets protokoll § 163/2022, dok nr 132595). 

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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§ 160 Dnr 2022-000222 

Ändring av avtal/reglemente för den gemensamma 
nämnden Företagshälsovårdsnämnden 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Anta förslag till revidering av avtal och reglemente för Företagshälsovårdsnämnden 

att gälla från 1 januari 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Företagshälsovårdsnämnden är en gemensam nämnd mellan Region Gävleborg, 

Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvalls, Ockelbo, Ovanåkers, Sandvikens, Söderhamns 

och Nordanstigs kommuner. 

Region Gävleborg är värdkommun för nämnden och parterna är överens om att 

ytterligare kommuner i Gävleborgs län kan ansluta sig till nämnden. 

Nämndens uppdrag är att tillskapa en företagshälsa som nu och framåt ger bästa 

möjliga stöd för att stärka ett hälsofrämjande perspektiv och arbetssätt inom 

områdena hälsa och arbetsmiljö. 

Sedan Företagshälsovårdsnämnden bildades 2014 har antalet medlemmar ökat och 

idag är Region Gävleborg och samtliga kommuner utom Ljusdal medlemmar i den 

gemensamma nämnden.  

I och med att antalet medlemmar har blivit fler behöver nämndens organisation ses 

över. Enligt reglementet utser varje medlem två ordinarie ledamöter och två 

ersättare vilket innebär att nämnden i dag består av 20 ordinarie ledamöter och lika 

många ersättare. Förslaget är att minska antalet ledamöter till en per medlem och en 

ersättare per medlem. 

De nya avtalen ska gälla från den 1 januari 2023. 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att anta förslag till revidering av 

avtal och reglemente för Företagshälsovårdsnämnden att gälla från 1 januari 

2023 (Erik Hedlunds tjänsteutlåtande 2022-06-09, dok nr 131752). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att anta förslag till 

revidering av avtal och reglemente för Företagshälsovårdsnämnden att gälla 

från 1 januari 2023 (ledningsutskottets protokoll § 138/2022, dok nr 131953). 

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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§ 161 Dnr 2022-000248 

Handlingsplan enligt lag om skydd mot olyckor 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Fastställa Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor. 

2. Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd får mandat att löpande hålla 

handlingsprogrammet uppdaterat inom ramen för de ekonomiska och 

verksamhetsmässiga förutsättningar som gäller för nämnden. 

3. Det åligger nämnden att ta fram en analys avseende miljömässig påverkan. 

Sammanfattning av ärendet 

Norrhälsinge räddningstjänst har upprättat ett förslag till handlingsprogram för 

Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner enligt lag om skydd mot olyckor. 

Handlingsprogrammet sträcker sig över tidsperioden 2022-2027. 

Nordanstigs kommun har i ett tidigt skede haft möjlighet att framföra våra 

synpunkter och ställer oss därför positiva till förslaget. 

Handlingsprogrammet beskriver den förebyggande verksamheten enligt 3 kap 3 § 

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och räddningstjänst enligt 3 kap 8 § 

LSO. Riskanalysen som ligger till grund för handlingsprogrammet är framtagen 

gemensamt i Hälsingland och omfattar samtliga Hälsinglands kommuner. 

Förslaget har remitterats till ett antal myndigheter. I en samrådsredogörelse daterad 

2022-05-04, kommenteras de synpunkter som inkommit från remissinstanserna. 

Ledningsutskottet har föreslagit ett tillägg som innebär att det åligger nämnden att 

ta fram en analys avseende miljömässig påverkan. 

Kommunchef Erik Hedlund föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds tjänsteutlåtande 2022-07-01, Yttrande förslag till 

Handlingsprogram enligt lag och skydd mot olyckor, dok nr 132183. 

2. Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd, 22-05-25 § 25, Handlingsplan 

enligt lag om skydd mot olyckor, dok nr 131638. 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att fastställa 

Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor. Norrhälsinglands miljö- 

och räddningsnämnd får mandat att löpande hålla handlingsprogrammet 

uppdaterat inom ramen för de ekonomiska och verksamhetsmässiga 

förutsättningar som gäller för nämnden. Ledningsutskottet bifaller 

verksamhetens förslag till beslut med tillägg att det åligger nämnden att ta fram 

analys avseende miljömässig påverkan (Ledningsutskottets protokoll 

§ 159/2022, dok nr 132591). 
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Forts. § 161 

 

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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§ 162 Dnr 2022-000249 

Riktlinjer för serveringstillstånd 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Fastställa förslag till nya riktlinjer för serveringstillstånd. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt alkohollagen skall varje kommun ha riktlinjer för serveringstillstånd. 

Riktlinjerna har sin utgångspunkt i gällande lagstiftning. Syftet med riktlinjerna är 

att göra det lättare för en krögare att förutse om en planerad etablering kan beviljas 

tillstånd samt säkerställa att ansökningar om serveringstillstånd behandlas på ett 

likvärdigt sätt. Riktlinjerna ska även bidra till rättssäker, snabb och effektiv 

tillståndsprövning samt en likvärdig, effektiv och samordnad tillsyn.  

Tidigare riktlinjer antogs av kommunfullmäktige i Hudiksvall den 29 november 

2010 och av kommunfullmäktige i Nordanstig den 3 november 2014.    

Tillståndsenheten har gjort bedömningen att riktlinjerna behöver ses över och 

uppdateras då de är mer än tio år gamla samt att det behövs gemensamma riktlinjer 

för Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner då alkoholhandläggningen sedan 2019 

ingår i en gemensam nämnd, Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd. 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds tjänsteutlåtande 2022-07-01, Yttrande förslag till riktlinjer för 

serveringstillstånd, dok nr 132188. 

2. Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnds protokoll § 23/2022, Riktlinjer 

för serveringstillstånd, dok nr 131637. 

3. Ledningsutskottets protokoll § 160/2022, dok nr 132592. 

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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§ 163 Dnr 2022-000225 

Köp av fastighet - Bergsjö Kyrkby 11:9 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Förvärva fastigheten Bergsjö Kyrkby 11:9 av B.G. Linds Bageri AB. 

2. Fastställa köpeskillingen till 60 000 kronor. 

3. Finansieringen av förvärvet sker genom avsatta medel för exploatering. 

4. Kostnaden för rivning av byggnader sker genom exploateringsöverskott. 

5. Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna. 

Reservationer 

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

Jäv 

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

Sammanfattning av ärendet 

Förvärv av fastigheten Bergsjö Kyrkby 11:9 i Bergsjö i syfte att riva befintliga 

byggnader och sälja fastigheten för uppförande av nya och moderna 

verksamhetslokaler. 

Lindhs bageri har flyttat till nya moderna lokaler och erbjuder nu kommunen att 

förvärva det gamla bageriet i Bergsjö, fastigheten ligger strategiskt bra inom 

befintligt industriområde längs väg 307 och är på 7 503 m2. Byggnaden är i dåligt 

skick, förvaltningen gör bedömningen att renovering inte är lönsam och för att 

möjliggöra utveckling av lokala företag föreslår förvaltningen att köpa fastigheten 

och riva befintlig byggnad. 

Rivningskostnaden beräknas till 1 000 – 1 500 tkr. Senast sålda tomt i området 

såldes 2012 för 26 kr/m2. Priset per kvadratmeter kan inte användas som ett riktpris 

då det är 10 år gammalt, bedömningen är dock att affären kommer generera ett 

exploateringsunderskott. 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 

förvärva fastigheten Bergsjö Kyrkby 11:9, att köpeskillingen uppgår till 

60 000 kr, att finansiering av förvärv sker genom avsatta medel för 

exploatering samt att kostnad för rivning av byggnader sker genom 

exploateringsöverskott (Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds 

tjänsteutlåtande 2022-06-03, dok nr 131676). 

2. Köpekontrakt och karta, dok nr 131782. 

3. Ledningsutskottets protokoll § 141/2022, dok nr 131956. 
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Forts. § 163 

 

Yrkanden 

Stig Eng (C), med stöd av Anette Nybom (S), Patric Jonsson (KD), Carina Ohlson 

(C) och Tor Tolander (M), yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 

Andreas Högdahl (NoP), med stöd av Johan Norrby (-) yrkar avslag på 

fastighetsköpet. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Andreas Högdahls yrkanden och 

finner Stig Engs yrkande antaget. 
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§ 164 Dnr 2022-000250 

VA-taxa 2023 Nordanstig Vatten AB 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Godkänna oförändrade anläggningsavgifter att gälla inom vatten och avlopp 

för år 2023. 

2. Godkänna en höjning av den rörliga avgiften med 5,0% att gälla inom vatten 

och avlopp för år 2023. 

3. Godkänna en höjning av lägenhetsavgiften med 5,0% att gälla inom vatten och 

avlopp för år 2023. 

4. Godkänna en höjning av fast avgift med 5,0% att gälla inom vatten och avlopp 

för år 2023. 

5. Godkänna VA-taxa för verksamhetsåret 2023 i dess helhet enligt bifogat 

förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen i Nordanstig Vatten AB har 2022-05-23, § 19, behandlat förslag till 

anläggnings- och brukningsavgifter för verksamhetsåret 2023. 

Förslaget innehåller oförändrade anläggningsavgifter för 2023 men en höjning av 

den rörliga avgiften med 5,0%, höjning av lägenhetsavgiften med 5,0 % samt 

höjning av fasta avgiften med 5,0 %, samtliga att gälla inom vatten och avlopp för 

2023. 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2022-08-10, VA-taxa 2023 

Nordanstig Vatten AB, dokumentnr 132414, 

2. VA-taxa 2023, Nordanstig, med bilagor, dokumentnr 132219. 

3. Ledningsutskottets protokoll § 161/2022, dok nr 132593. 

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 2021-000185 

Översyn politisk organisation inför mandatperioden 
2023-2026 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsens utskott ska ha 7 ledamöter och 3 ersättare. 

2. Kommunstyrelsens beredande råd ska ha 3 ledamöter och inga ersättare. 

3. Uppdra till verksamheten att genomföra en riskanalys av ändringarna för 

sociala myndighetsnämnden. 

 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Sociala myndighetsnämndens reglemente fastställs enligt förslag daterat 

2022-04-20. 

2. Kommunstyrelsens reglemente fastställs enligt förslag daterat 2022-04-20. 

3. Kommunstyrelsen ska ha 13 ledamöter och 21 ersättare. 

4. Sociala myndighetsnämnden ska ha 5 ledamöter och inga ersättare. 

5. Byggnadsnämnden ska ha 5 ledamöter och 3 ersättare. 

6. Krisledningsnämnden ska ha 5 ledamöter och inga ersättare. 

7. Valnämnden ska ha 5 ledamöter samt ersättare enligt denna fördelning: De 5 

största partierna i kommunfullmäktige får en ledamotplats och övriga partier 

får en ersättarplats vardera (justeras utifrån antalet partier). 

8. Kommunfullmäktiges valberedningsnämnden byter namn till valberedningen. 

Valberedningen ska ha 1 ledamot och 1 ersättare från varje parti som är 

representerat i kommunfullmäktige. 

9. Övriga nämnder och politiska instanser har oförändrade uppdrag samt 

oförändrat antal ledamöter och ersättare. 

10. Ändringarna av reglementen gäller från 1 januari 2023. 

11. Ändringar av antal ledamöter och ersättare börjar gälla vid den nya 

mandatperioden för respektive politisk instans.      
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Forts. § 165 

 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktigeberedningen för demokrati ska inför varje ny mandatperiod gå igenom 

den politiska organisationen och se om det behöver göras justeringar eller 

förändringar i omfattningen och uppdraget för nämnder, styrelser, utskott och andra 

beslutsinstanser. 

När översynen är genomförd ska de politiska arvodena anpassas för respektive 

uppdrag.  

Fullmäktigeberedningen lämnade ett förslag till anpassad politisk organisation till 

kommunstyrelsens sammanträde i juni 2022. Kommunstyrelsen återremitterade 

ärendet med uppdraget att se över ansvarsfördelningen mellan sociala 

myndighetsnämnden och kommunstyrelsens omsorgsutskott samt storleken på 

kommunstyrelsens utskott. 

Ärendet har därefter behandlats av Fullmäktigeberedningen för demokrati den 18 

augusti 2022 där Socialdemokraterna lade ett förslag på att ändra antalet ersättare i 

kommunstyrelsens till 21 ersättare jämfört med 18 ersättare i tidigare förslag. 

Vidare föreslog de att storleken på kommunstyrelsens utskott ska vara sju ledamöter 

och tre ersättare mot tidigare förslag på fem ledamöter och tre ersättare. 

De politiska partierna har sedan dess fått möjlighet att diskutera förslaget i sina 

partigrupper och förslaget behandlades igen i demokratiberedningen den 25 augusti 

2022. 

Nu ska kommunfullmäktige fatta beslut om förslagen och de medföljande ändringar 

av sociala myndighetsnämndens och kommunstyrelsens reglementen. 

Kommunchef Erik Hedlund föredrar ärendet och föreslår att en riskanalys 

genomförs av förändringarna i sociala myndighetsnämndens uppdrag. 

Beslutsunderlag 

1. Fullmäktigeberedningen för demokratis protokoll 2022-04-06, § 10, dok nr 

130932. 

2. Kommunchef Erik Hedlunds och kommunjurist Eva-Lisa Järvinens 

tjänsteutlåtande 2022-04-20, dok nr 130936. 

3. Kommunstyrelsens protokoll § 125, 2022-06-07, dok nr 131888. 

4. Fullmäktigeberedningen för demokratis protokoll § 13/2022-08-18, dok nr 

132563. 

5. Fullmäktigeberedningen för demokratis protokoll § 15/2022-08-25, dok nr 

132677. 
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Forts. § 165 

 

Yrkanden 

Stig Eng (C), med stöd av Andreas Högdahl (NoP) och Johan Norrby (-) yrkar bifall 

till fullmäktigeberedningen för demokratis förslag. 

Tor Tolander (M), med stöd av Petter Bykvist (V), yrkar att kommunstyrelsen ska 

bestå av 13 ledamöter och 18 ersättare samt att kommunstyrelsens utskott ska bestå 

av fem ledamöter och tre ersättare. 

Stig Eng (C), med stöd av Johan Norrby (-) yrkar bifall till kommunchef Erik 

Hedlunds förslag att genomföra en riskanalys av ändringarna för sociala 

myndighetsnämnden. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Tor Tolanders yrkanden och 

finner Stig Engs 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 mot fem Nej-röster antar kommunstyrelsen Stig Engs yrkande. 

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  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer därefter proposition på Stig Engs tilläggsyrkande att en 

riskanalys ska göras av ändringarna för sociala myndighetsnämnden och finner det 

antaget. 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34(49) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-06 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 166 Dnr 2022-000189 

Granskningsrapport: Samgranskning hemsjukvården 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta förslag till yttrande över revisionens granskning av hemsjukvården. 

Sammanfattning av ärendet 

Revisionen har med stöd av PriceWaterhouseCoopers (PwC) genomfört en 

granskning av samverkan inom hemsjukvården.  

Granskningens syfte är att säkerställa att kommunstyrelsen har en ändamålsenlig 

samverkan mellan hemsjukvården och Region Gävleborgs verksamheter. 

Bedömningen är att kommunstyrelsen har en ändamålsenlig samverkan mellan 

hemsjukvården och Region Gävleborgs verksamheter, men att det också finns viss 

utvecklingspotential. Revisionen har noterat vissa utmaningar, vilka verksamheten 

nu arbetar för att förbättra: informationsöverföring mellan aktörerna, införande och 

implementering av patientkontrakt, följsamhet till rutin vid 

läkemedelsgenomgångar, samt rutin kring avvikelsehantering. 

Beslutsunderlag 

1. Revisionens granskningsrapport hemsjukvården, dok nr 130401. 

2. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till 

yttrande över revisionens granskning av hemsjukvården (Erik Hedlunds och 

Karin Henningssons tjänsteutlåtande 2022-08-29, dok nr 132231). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget. 
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§ 167 Dnr 2022-000212 

Årsredovisning 2021 för Ostkustbanan 2015 AB 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna årsredovisning 2021 för Ostkustbanan 2015 AB. 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Ostkustbanan 2015 AB har lämnat en årsredovisning för 

verksamhetsåret 2021. 

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

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

Bakgrunden till att bolaget bildades var att en ny modern järnväg är den enskilda 

utvecklingsfråga som är högst prioriterad bland regioner och kommuner efter södra 

norrlandskusten. Bolaget bildades i syfte att verka för en utbyggnad av dubbelspår 

och snabbtågsstandard på Ostkustbanan, sträckan Gävle-Sundsvall-Härnösand. 

Bolaget visar ett positivt resultat med 32 tkr. 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna årsredovisning 2021 

för Ostkustbanan 2015 AB (Erik Hedlunds tjänsteutlåtande 2022-05-10, dok nr 

131283). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna årsredovisning 

2021 för Ostkustbanan 2015 AB (ledningsutskottets protokoll § 133/2022, dok 

nr 131948). 

Yrkanden 

Carina Ohlson (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget. 
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§ 168 Dnr 2021-000330 

Utdelning Gunnar Greibers stipendiefond 2022 och 
sammanställning för 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ett stipendium på 60 000 kronor beviljas till Alexander Carlsson för att 

anlägga en skulpturpark i Bålarna. 

2. Ett stipendium på 28 000 kronor beviljas till Camilla Löf för att utveckla den 

gamla fotografiska tekniken cyanotopi på textila bilder i stora format. 

3. Ett stipendium på 11 500 kronor beviljas till Johan Skoglund för att genom 

fotografering dokumentera livet på landsbygden efter pandemins framfart. 

4. 2023 års stipendier ska vara ansökt senast 31 december 2022. 

5. Godkänna den ekonomiska sammanställningen för 2021 för Gunnar Greibers 

stipendiefond. 

Sammanfattning av ärendet 

Gunnar Greibers stipendiefond bildades i samband med att Else Nyström Greiber, i 

sitt testamente förordnat så som hennes sista vilja, att Gunnar Greibers samtliga 

konstverk skulle tillfalla Nordanstigs kommuns konstnärliga verksamhet. Utöver 

detta avsattes pengar för att främja konsten och det konstnärliga arbetet inom 

kommunen. 

Det är dags för kommunstyrelsen att besluta om utdelning ur Gunnar Greibers 

stipendiefond för år 2022. 

Den utsedda urvalsgruppen föreslår att stipendier utdelas till tre stipendiater till en 

summa om totalt 99 500 kr för stipendieåret 2022.  

 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens utsedda urvalsgrupp föreslår att kommunstyrelsen besluta 

att stipendier utdelas enligt bilaga 1 till en summa av 99 500 kr för 

stipendieåret 2022 samt att 2023 års stipendier ska vara ansökt senast 

31 december 2022 (urvalsgruppens skrivelse 2022-08-30, dok nr 132660). 

2. Sammanställning 2021 Gunnar Greibers stipendiefond, dok r 132619. 

Yrkanden 

Stig Eng (C) med stöd av Carina Ohlson (C) yrkar bifall till urvalsgruppens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget. 
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§ 169 Dnr 2020-000040 

Redovisning av pågående fastighetsprojekt 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen får en redovisning av pågående fastighetsprojekt i kommunens 

regi. 

Enhetschef Thomaz Nordh presenterar aktuellt läge för de olika projekten. 

Ny förskola i Gnarp 

Kontraktet är hävt med entreprenören och slutförandet sker i egen regi. 

Ny idrottshall i Bergsjö 

Samtliga ritningar är klar till bygglovshandlingen. Riktkostnadskalkylen är justerad 

och diskussioner med entreprenören pågår för att komma inom kostnadsramen. 

Moduler Sörgården 

Upphandling pågår av tolv lägenhetsmoduler till Sörgårdens äldreboende. 

Utvärdering av anbuden kommer att ske 19 september 2022. Uppdrag för 

bygglovsritningar på korridorer mellan befintlig byggnad och tillkommande 

moduler ligger hos arkitekt. 

Beslutsunderlag 

Verksamhetens redovisning till kommunstyrelsen i september 2022, dok nr 132752. 
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§ 170 Dnr 2022-000226 

Arbetsskor till medarbetare 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medarbetare inom förskola, fritidshem, äldreomsorg, omsorgen om 

funktionshindrade och hemsjukvården får arbetsskor bekostade av 

arbetsgivaren. 

2. En rutin för hanteringen av arbetsskor tas fram av verksamheterna.  

3. Kostnaden för arbetsskor finansieras inom Kommunstyrelsens 

förfogandemedel. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har fått i uppdrag att undersöka möjligheten att erbjuda de anställda i 

kommunen som har mest behov av bra arbetsskor ur ett arbetsmiljöperspektiv. 

Enligt arbetsmiljölagen finns idag bestämmelser för arbeten där skyddsskor ska 

användas, och dessa är arbetsgivaren skyldig att tillhandahålla, dessa är inte att 

jämföra med arbetsskor.  

Inom vård- och omsorgsverksamheten samt utbildningsverksamheten finns idag 

inte den typen av arbeten som kräver skyddsskor utifrån lagstiftningen. 

Erbjudandet om att få bra ergonomiska arbetsskor bekostade av arbetsgivaren kan 

bidra till att kommunen ses som en attraktiv arbetsgivare som värnar om sin 

personal. Det kan även förebygga eventuella förslitningsskador och felbelastning 

vilket i sin tur kan bidra till en bättre arbetsmiljö och minskat behov av 

rehabilitering med mera. 

Anställda som är aktuella för arbetsskor 

Inom äldreomsorgen, omsorgen om funktionshindrade och HSL är idag 313 

personer anställda inom vård- och omsorgsarbete. Varav 47 personer har 

tidsbegränsade anställningar med månadslön.  

Inom förskola och fritids är idag 110 personer anställda som barnskötare, 

förskollärare och fritidspersonal. Varav 20 personer har tidsbegränsade 

anställningar med månadslön.  

Vid inventeringen av vart arbetsskor används idag visar det sig att det finns inom; 

städ, transport, bygg och plan samt näringsliv. 
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Forts. § 170 

 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att medarbetare inom 

förskola, fritidshem, äldreomsorg, omsorgen om funktionshindrade och HSL 

får arbetsskor bekostade av arbetsgivaren. En rutin för hanteringen av 

arbetsskor tas fram av verksamheterna. Kostnaden för arbetsskor finansieras 

inom Kommunstyrelsens förfogandemedel (Erik Hedlunds och Maritta Rudhs 

tjänsteutlåtande 2022-06-03, dok nr 131666). 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att medarbetare inom 

förskola, fritidshem, äldreomsorg, omsorgen om funktionshindrade och HSL 

får arbetsskor bekostade av arbetsgivaren. En rutin för hanteringen av 

arbetsskor tas fram av verksamheterna. Kostnaden för arbetsskor finansieras 

inom Kommunstyrelsens förfogandemedel (ledningsutskottets protokoll 

§ 136/2022, dok nr 131951). 

Yrkanden 

Carin Ohlson (C), med stöd av Sandra Bjelkelöv (SD), Petra Modée (V), Tor 

Tolander (M), Johan Norrby (-), Andreas Högdahl (NoP), Per-Ola Wadin (L), Ola 

Wigg (S), Kent Hammarström (S) och Anette Nybom (S), yrkar bifall till 

ledningsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

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

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 40(49) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-06 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 171 Dnr 2021-000358 

Svar till IVO: Bemanning nattetid, trygghet och 
säkerhet på Sörgårdens SÄBO 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna verksamhetens förslag till yttrande till IVO. 

Sammanfattning av ärendet 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört en tillsyn at nattbemanning 

samt av enskildas individuella behov av insatser, trygghet och säkerhet nattetid vid 

det särskilda boendet Sörgården i Bergsjö. 

Med anledning av uppgifter som kommit fram under tillsynen har IVO gjort en 

oanmäld inspektion i verksamheten. Av uppgifterna framtår att bemanningen 

nattetid inte är tillräcklig för att ge enskilda vid Sörgårdens särskilda boende en 

trygg och säker vård. 

IVO begär att kommunstyrelsen redovisar sin inställning till den brist som IVO 

konstaterat. Redovisningen ska även innehålla de eventuella åtgärder som styrelsen 

har vidtagit eller planerar att vidta för att komma till rätta med bristerna.  

Redovisningen ska lämnas till IVO senast 15 september 2022. 

Beslutsunderlag 

1. Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) begäran om yttrande över genomförd 

tillsyn, beslut 2022-07-13, dok nr 132279. 

2. Verksamhetens förslag till yttrande 2022-09-02, dok nr 132709. 

Yrkanden 

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

förslag. 

Propositionsordning 

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

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 41(49) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-06 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 172 Dnr 2022-000256 

Ansökning Europeiska socialfonden (ESF) 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Uppdra åt utbildningsverksamheten att tillsammans med social omsorg delta i 

Region Gävleborgs ansökan om projektmedel från Svenska ESF-rådet för att 

förebygga skolavhopp och hjälpa elever 13-16 år att välja rätt utbildning till 

gymnasiet. 

Sammanfattning av ärendet 

Europeiska socialfonden plus utlyser medel för att förebygga skolavhopp och hjälpa 

elever 13-16 år att välja rätt utbildning till gymnasiet. Det finns i Nordanstigs 

kommun mycket stora behov av insatser på detta område. Utbildningsverksamheten 

och social omsorg har konstruerat ett projekt som kan ingå i den ansökan om medel 

som Region Gävleborg avser att göra inom ramen för utlysningen. Projektplanen 

bifogas. 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att uppdra åt utbildningsverksamheten och social 

omsorg att delta i regionens ansökan. 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt 

utbildningsverksamheten tillsammans med social omsorg att delta i Region 

Gävleborgs ansökan om projektmedel från Svenska ESF-rådet för att 

förebygga skolavhopp och hjälpa elever 13-16 år att välja rätt utbildning till 

gymnasiet (Erik Hedlunds och Thomas Larssons tjänsteutlåtande 2022-08-17, 

dok nr 132656). 

2. Projektansökan ESF+ Nordanstig, bilaga till dok nr 132656. 

Yrkanden 

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

verksamhetens förslag. 

Propositionsordning 

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

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 42(49) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-06 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 173 Dnr 2021-000191 

Anställning av lärare i arbetsintegrerad utbildning 

Kommunstyrelsens beslut 

Anställa Camilla Jakobsson, Christine Sjölén och Johanna Tsupukka på avsedda 

enheter under läsåret 2022/23 i enlighet med Skollagen 2 kapitlet 18 §. 

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 startade i september 2019 möjligheten till 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.  

Antagna studenter vid Mittuniversitetet får anställning som outbildade lärare under 

sin utbildning till grundskollärare årskurs 4 - 6 NO och teknik ett läsår i taget. Om 

lärarstudenten inte fullföljer sin utbildning regleras det av anställningsavtalet och 

anställningen avslutas. 

Beslutsunderlag 

Utbildningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar anställa Camilla 

Jakobsson, Christine Sjölén och Johanna Tsupukka på avsedda enheter under läsåret 

2022/23 i enlighet med Skollagen 2 kapitlet 18 § (utbildningsutskottets protokoll 

§ 53/2022, dok nr 131923). 

Yrkanden 

Carina Ohlson (C), med stöd av Anette Nybom (S), Tor Tolander (M) och Sandra 

Bjelkelöv (SD), yrkar bifall till utbildningsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

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

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 43(49) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-06 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 174 Dnr 2022-000264 

Nytt namn på förskolan i Hassela 

Kommunstyrelsens beslut 

Avsluta namnet Linblommans för förskolans verksamhet i Hassela. 

Uppdra till rektorn i Hassela att tillsammans med barnen och personalen bestämma 

vilket namn förskolan ska ha. 

Sammanfattning av ärendet 

Under de senaste två åren har Arthur Engbergskolan i Hassela genomgått en stor 

renovering. I samband med detta gjordes det plats för förskolan i Hassela.  

Förskolan Linblomman hade tidigare egna lokaler i Hassela och även dessa lokaler 

var i behov av upprustning. Beslut togs då att flytta förskoleverksamheten till 

skolans lokaler. Linblommans gamla lokaler är avvecklade och förskolans 

verksamhet bedrivs redan i Arthur Engbergskolan. 

Det finns också en uttalad avsikt att pedagogiskt samordna verksamheten emellan 

förskolan och skolan. 

Med anledning av detta behöver namnet på dessa verksamheter ändras. 

Förslaget är att namnet Linblommans förskola tas bort och att det gemensamma 

namnet nu blir Arthur Engbergs skola och förskola. 

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att namnet Linblommans 

förskola avslutas. Skolan och förskolan i Hassela får ett gemensamt namn, Arthur 

Engbergs skola och förskola. Det nya namnet gäller från höstterminen 2022 (Erik 

Hedlunds och Thomas Larssons tjänsteutlåtande 2022-08-29, dok nr 132654). 

Yrkanden 

Sandra Bjelkelöv (SD), med stöd av Ola Wigg (S), Tor Tolander (M) och Johan 

Norrby (-), yrkar att barnen och personalen ska få bestämma vilket namn förskolan 

ska ha. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Sandra Bjelkelövs yrkande och finner det 

antaget. 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 44(49) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-06 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 175 Dnr 2019-000262 

Uppföljning av Vision 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Uppdra till kommunchefen att inleda arbetet med att ta fram en ny vision för 

kommunen. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna uppföljningen av Vision 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fattade 2009-09-28, § 57, beslut om att formulera en vision för 

Nordanstigs kommun som avsågs gälla fram till år 2020. I visionen beskrivs 

ambitioner och mål för utvecklingen i kommunen för gällande år och tankar hur det 

ska uppnås. I det här ärendet görs en uppföljning hur väl målen uppnåtts under tiden 

som visionen avser.  

Under våren 2022 beslutade kommunens politiska ledningsgrupp att beställa en 

uppföljning av Vision 2020. Detta för att se hur väl de mål och ambitioner som 

ställts inom visionen uppnåtts.  

Sammanfattningsvis visar uppföljningen att kommunen haft förmåga att vara 

flexibel och anpassningsbar inför vissa rådande samhällsförändringar. Kommunen 

har också varit bidragande till att bygga det goda företagarklimat som skapats under 

åren för vilka visionen gäller.  

Däremot visar resultatet på att inom områden för samverkan, byggandet av 

attraktiva bostadsmiljöer och ökade klimat- och miljöanpassade verksamheter så har 

man inte kommit tillräckligt långt utan i vissa delar bara just kommit i gång. 

Verksamhetsutvecklare Anna Dybäck föredrar uppföljningen. 

Beslutsunderlag 

1. Rapport: Uppföljning av Vision 2020, dok nr 131670. 

2. Verksamheten föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna 

uppföljningen av Vision 2020 (Erik Hedlunds och Anna Dybäcks 

tjänsteutlåtande 2022-05-30, dok nr 131584). 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner uppföljningen av Vision 

2020 (ledningsutskottets protokoll § 134/2022, dok nr 131949). 

  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 45(49) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-06 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 175 

 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag samt att kommunstyrelsen 

uppdrar till kommunchefen att påbörja arbetet med en ny vision. 

Propositionsordning 

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

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 46(49) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-06 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 176 Dnr 2022-000162 

Redovisning av ej avslutade motioner  

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsordningen för kommunfullmäktige anger i § 32 att fullmäktiges presidium 

två gånger per år ska redovisa de motioner som inte är färdigberedda. 

Verksamheten har sammanställt beredningsläget för de aktuella motionerna. 

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna redovisningen (Erik 

Hedlunds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2022-08-26, dok nr 132634). 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 47(49) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-06 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 177 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 juni, juli och augusti 2022 

Verksamhetsstöd 2022, inkomna och beviljade ansökningar kvartal 2 

Delegationsbeslut framflytt av datum för projekten Upprustning av elljusspår och 

Discogolfbana, Älgereds intresseförening. 

Pensionsärenden nr 10-15/2022 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 48(49) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-06 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 178 Dnr 2022-000037 

Delgivningar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Lägga delgivningarna till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande delgivningar redovisas: 

Protokoll 

Samordningsförbundet 2022-06-03 

Ostkustbanan 2015 AB 2022-05-20 samt årsstämma 

Gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten och FoU Välfärd 2022-04-29 

Nordanstigs Bostäder AB 2022-06-22, 2022-07-04 

Företagshälsovårdsnämnden 2022-06-22 

MittSverige Vatten och Avfall, 2022-05-24 samt årsstämma 

Nordanstig Vatten AB, 2022-05-23 samt årsstämma 

Näringslivsrådet 2022-06-14 

Överförmyndarnämnden Mitt, 2022-05-20 

 

Övrigt 

Programstruktur för läsår 2023/2024 Hälsinglands Utbildningsförbund 

Överförmyndarnämnden Mitt, Inspektion av Länsstyrelsen Västernorrland 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 49(49) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-06 
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§ 179 Dnr 2022-000038 

Information och övriga ärenden. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bostadsanpassningsbidrag 

Uppdra till ledningsutskottet att följa upp beviljade bidrag för 

bostadsanpassning. 

2. I övrigt godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

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

väcka eventuella extraärenden. 

Bostadsanpassningsbidrag 

Sandra Bjelkelöv (SD) frågar hur det fungerar med uppföljning av beviljade bidrag 

för bostadsanpassning. 

Förslag lämnas på att ledningsutskottet får i uppdrag att följa upp verksamheten för 

bostadsanpassning. 

Friskvårdsbidrag 

Sandra Bjelkelöv (SD) frågar hur man söker efter företag placerade i Nordanstig där 

kommunens personal kan använda sitt friskvårdsbidrag. 

Kommunchef Erik Hedlund informerar om att Nordanstig inte är inlagt i sökmotorn 

då det inte är en ort. Personalen måste i stället söka på tex Bergsjö, Gnarp, 

Hassela etc. 

Skolmaten 

Per-Ola frågar om de ökade matpriserna påverkar matsedeln i våra skolor och hur 

det påverkar budgeten för den verksamheten. 

Ordföranden svarar att kostsverksamheten byter ut vissa varor men att 

näringsvärdet ska vara det samma. 

 

 


