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§ 332 Dnr 2017-000351  

Godkännande av dagordning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna dagordningen med föreslagna tillägg.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska godkänna dagordningen.  

Följande extraärenden anmäls: 

Justerare av kommunstyrelsens protokoll 

Rapport om drog- och alkoholanvändning 

Gunnar Greibers stipendiefond 
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§ 333 Dnr 2019-000488  

Minskad nattbemanning på Sörgården 

Kommunstyrelsens beslut 

Minska nuvarande nattbemanning på 7,71 årsarbetare till 5,75 årsarbetare. Detta 

innebär att verksamheten kommer att minska bemanningen med en personal per 

natt. 

Reservationer 

Johan Norrby (SD) och Eva Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet med 

följande motivering:  

"1) Det finns en orsak till att vi bemannat upp: Våra lokaler är inte anpassade för att 

bedriva den typen av verksamhet. 2) Svår demensproblematik bland kunderna. 3) 

För att kunna säkerställa Socialstyrelsens riktlinjer att kunden skyndsamt ska få 

hjälp. Vi i SD vill varken vara med om att avveckla omsorgen i Nordanstig eller 

sänka kvaliteten." 

Jäv 

Sandra Bjelkelöv (SD) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Sörgården bemannas idag med fyra nattarbetare per natt med anledning av 

verksamhetens utformning. De fyra avdelningarnas placering i förhållande till 

varandra omöjliggör i dag tillsynsbehovet. Nattbemanningen utökades när 

lagstiftningen förtydligades i socialtjänstförordningen. Enligt förtydligandet ska 

bemanningen säkerställa att personal skyndsamt finns till hands för brukare som 

inte själva kan påkalla hjälp. 

Att minska bemanningen under dagar och kvällar är inte något alternativ när 

omvårdnadsåtgärder och tillsynsbehoven är större. 

En minskning av nuvarande nattbemanning kommer att kräva åtgärder för att 

eventuella missförhållanden för brukare inte skall uppstå. Förslaget är att tillsynen 

ska kunna säkerställas med kameraövervakning på samtliga avdelningar i allmänna 

utrymmen.  

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att minska nuvarande nattbemanning på 7,71 

årsarbetare till 5,75 årsarbetare. Det innebär att verksamheten kommer att 

minska bemanningen med en personal per natt. (Karin Henningssons och Berit 

Danielssons tjänsteutlåtande 2019-11-22). 
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Forts. § 333 

 

2. Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar minska nuvarande 

nattbemanning på 7,71 årsarbetare till 5,75 årsarbetare. Det innebär att 

verksamheten kommer att minska bemanningen med en personal per natt 

(omsorgsutskottets protokoll § 157/2019). 

3. Kommunstyrelsen beslutar godkänna informationen (kommunstyrelsens 

protokoll § 313/2019).  

Yrkanden 

Stig Eng (C), med bifall av Michael Wallin (M), yrkar bifall till omsorgsutskottets 

förslag. 

Petra Modée (V), med bifall av Johan Norrby (SD), yrkar avslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Petra Modées yrkanden och finner 

Stig Engs yrkande antaget. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Den som stöder Stig Engs bifallsyrkande röstar Ja. 

Den som stöder Petra Modées avslagsyrkande röstar Nej. 

Omröstningsresultat 

Med tio Ja-röster för bifall mot tre Nej-röster för avslag antar kommunstyrelsen 

omsorgsutskottets förslag. 

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 

Per-Ola Wadin (L) X 

Johan Norrby (SD)  X 

Michael Wallin (M) X 

Petra Modée (V)  X 

Stefan Bergh (NoP) X 

Eva Andersson (SD)  X 

Summa  10 3  
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§ 334 Dnr 2019-000489  

Neddragning/avveckling av bemanningsenheten 

Kommunstyrelsens beslut 

Avveckla kommunens bemanningsenhet. Förslaget innefattar avveckling av den 

administrativa delen om 1,8 tjänstemän och 1 enhetschef placerade i kommunhuset 

i Bergsjö. 

Reservationer 

Johan Norrby (SD) och Eva Andersson (SD) reserverar sig skriftligt med följande 

motivering: 

"1) Orsaken till underskottet beror mestadels på att timersättningen för våra 

timvikarier ökat och att vi inte justerat denna ökning. 2) Våra enhetschefer är hårt 

belastade samtidigt som de ska arbeta med en budget i balans; vi lägger nu 

ytterligare arbetsbörda på dessa personer som ska sköta även bemanningen, hålla 

koll på LAS-dagar, dygns- och veckovila osv." 

Jäv 

Sandra Bjelkelöv (SD) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras mellan kl. 11:05-11:15 för politiska överläggningar.  

 

Sammanfattning av ärendet 

För att verksamheten Vård och Omsorg skall kunna ha en budget i balans behöver 

verksamheten avveckla den administrativa delen inom bemanningsenheten med 

arbetsplats i kommunhuset i Bergsjö. Avvecklingsdelen blir en besparing med 

ca 1,3 miljoner kronor.  

Tf verksamhetschef Karin Henningsson föredrar ärendet.  

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att avveckla kommunens 

bemanningsenhet. Förslaget innefattar avveckling av den administrativa delen 

om 1,8 tjänstemän och 1 enhetschef placerade i kommunhuset i Bergsjö. 

(Fredrik Pahlbergs och Karin Henningssons tjänsteutlåtande 2019-11-22).  

2. Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att avveckla 

kommunens bemanningsenhet. Förslaget innefattar avveckling av den 

administrativa delen om 1,8 tjänstemän och 1 enhetschef placerade i 

kommunhuset i Bergsjö (omsorgsutskottets protokoll § 158/2019).  
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Yrkanden 

Carina Ohlson (S), med bifall av Anette Nybom (S) yrkar bifall till 

omsorgsutskottets förslag. 

Johan Norrby (SD), med bifall av Petra Modée (V), yrkar avslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons och Johan Norrbys yrkanden och 

finner Carina Ohlsons yrkande antaget. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Den som stöder Carina Ohlsons bifallsyrkande röstar Ja. 

Den som stöder Johan Norrbys avslagsyrkande röstar Nej. 

Omröstningsresultat 

Med tio Ja-röster för bifall mot tre Nej-röster för avslag antar kommunstyrelsen 

omsorgsutskottets förslag. 

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 

Per-Ola Wadin (L) X 

Johan Norrby (SD)  X 

Michael Wallin (M) X 

Petra Modée (V)  X 

Stefan Bergh (NoP) X 

Eva Andersson (SD)  X 

Summa  10 3  
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§ 335 Dnr 2019-000490  

Ändring av bemanningstäthet på kommunens särskilda 
boenden 

Kommunstyrelsens beslut 

Ändra bemanningstätheten till max 0,64 på kommunens samtliga avdelningar inom 

äldreomsorgen beräknat på årsbasis. 

Reservationer 

Johan Norrby (SD) och Eva Andersson (SD) reserverar sig skriftligt till förmån för 

Johan Norrbys yrkande, enligt följande:  

"Ingen har lyssnat på enhetschefer och tidigare omsorgschefens åsikter om att upp-

bemanningen främst sker på grund av den dåliga utformningen på våra 

omvårdnadsboenden, men även på grund av den stora problematiken med demens 

på samtliga enheter; dessa försvinner inte. Vidare har vi socialtjänstens "Få hjälp 

skyndsamt" att förhålla sig till; personalen går redan nu "på knäna". Drar vi ner på 

personalen ännu mer, kommer den besparing vi gör, förmodligen att ätas upp av 

sjukskrivningar istället." 

Petra Modée (V) och Michael Wallin (M) reserverar sig till förmån för Petra 

Modées yrkande. 

Jäv 

Sandra Bjelkelöv (SD) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.  

 

Sammanfattning av ärendet 

För att verksamheten Vård och Omsorg skall kunna ha en budget i balans behövs en 

justering av tidigare fattade politiska beslut. Besluten omfattar bemanningstätheten 

vid kommunens särskilda boende på 0.8 respektive 0,71 personal per boende 

exklusive nattbemanning.  

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar ändring av 

bemanningstätheten till max 0,64 på kommunens samtliga avdelningar inom 

äldreomsorgen beräknat på årsbasis. (Fredrik Pahlbergs och Karin 

Henningssons tjänsteutlåtande 2019-11-21).   

2. Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar om ändring av 

bemanningstätheten till max 0,64 på kommunens samtliga avdelningar inom 

äldreomsorgen beräknat på årsbasis (omsorgsutskottets protokoll § 159/2019).  
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Forts. § 335 

 

Yrkanden 

Johan Norrby (SD) yrkar avslag på omsorgsutskottets förslag. 

Petra Modée (V) yrkar att verksamheten får i uppdrag att utreda regelverk och 

storlek av en behovspott för extrabemanning, att grundbemanningen sätts till 0.64 

personal/brukare under förutsättning att det finns en behovspott för extrabemanning 

som finansierar samtliga kostnader som överstiger det som rimligt och lagligt går 

att utföra med grundbemanningen samt att genomföra sagda bemanningsförändring 

efter det att beslut om behovspott för extrabemanning är taget i kommunstyrelsen. 

Carina Ohlson (C) yrkar bifall till omsorgsutskottets förslag och avslag på Petra 

Modées yrkande.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons bifallsyrkande och Johan 

Norrbys avslagsyrkande och finner Carina Ohlsons bifallsyrkande antaget. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Petra Modées tilläggsyrkande och 

Carina Ohlsons avslagsyrkande och finner Carina Ohlsons avslagsyrkande antaget.  
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§ 336 Dnr 2018-000333  

Överklagan av beslut om tillstånd till ombyggnad och 
drift av Vade kraftverk. 

Kommunstyrelsens beslut 

Avstå från att överklaga Mark- och miljööverdomstolens beslut att inte bevilja 

prövningstillstånd i målet gällande Vade kraftverk.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i 

målet gällande Vade kraftverk (se bilaga 1). Mark- och miljödomstolens dom står 

därför fast. Mark- och miljööverdomstolens beslut får överklagas till Högsta 

domstolen senast den 27 december 2019. Nordanstigs kommun överklagande Mark- 

och miljödomstolens dom den 2 juli och kompletterade överklagandet den 

6 september (se bilaga 2).  

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsen beslutar att det ska avgöras i kommunstyrelsen om 

kommunen ska överklaga Mark- och miljödomstolens dom eller inte 

(kommunstyrelsens protokoll § 330/2019). 

2. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att inte överklaga Mark- 

och miljööverdomstolens beslut att inte bevilja prövningstillstånd i målet 

gällande Vade kraftverk (Eva Fors och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 

2019-12-13).  

Yrkanden 

Stig Eng (C), med bifall av Petra Modée (V), Michael Wallin (M), Andreas 

Högdahl (NoP), Johan Norrby (SD) och Stefan Bergh (NoP), yrkar bifall till 

verksamhetens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.  
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§ 337 Dnr 2019-000519  

Genomförandeplaner för vissa fastighetsprojekt. 

Kommunstyrelsens beslut 

Uppdra till verksamheten att upprätta genomförandeplaner för de planerade 

fastighetsinvesteringarna, inklusive tidsplan, för varje delprojekt, dvs. en för 

förskolebygget i Hassela, en för förskolebygget i Gnarp, en för F-6 bygget i 

Bergsjö, en för omvårdnadsboende samt därefter för kommande beslutade 

byggnationer.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsutskottets ordförande Anette Nybom (S) har tagit upp frågan om KS-

beredningen för framtida fastighetsinvesteringar och dess arbete. Åtgärder som 

påverkat utbildningsverksamhetens lokaler behöver planeras i god tid för att 

verksamheten hinner planera för förändringarna. Anette Nybom föreslår därför att 

kommunstyrelsen ger ett uppdrag om att upprätta genomförandeplaner för att ge 

verksamheten möjlighet att förbereda sig på bästa sätt.  

Beslutsunderlag 

Politiska ledningsgruppen föreslår att kommunstyrelsen beslutar uppdra till 

verksamheten att upprätta genomförandeplaner för de planerade 

fastighetsinvesteringarna. Detta för att ge verksamheten möjlighet att förbereda sig 

på bästa sätt (politiska ledningsgruppens protokoll 2019-12-17).  

Yrkanden 

Anette Nybom (S), med bifall av Petra Modée (V) och Carina Ohlson (C), yrkar 

bifall till politiska ledningsgruppens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Anette Nyboms yrkande och finner det antaget.  
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§ 338 Dnr 2019-000495  

Skolpeng 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Skolpeng-barnomsorgspeng till andra kommuner 2020 enligt följande: 

Grundskola             63 532 kr/år 

Förskola heltid (mer än 15 tim/vecka)          106 529 kr/år 

(om mottagande kommun debiterar föräldraavgiften) 

Förskola heltid (mer än 15 tim/vecka)          117 536 kr/år 

(om hemkommunen debiterar föräldraavgiften) 

Förskola tom 15 tim/vecka            58 768 kr/år 

Fritidshem             33 339 kr/år 

(om mottagande kommun debiterar föräldraavgiften) 

Fritidshem             38 301 kr/år 

(om hemkommunen debiterar föräldraavgiften) 

Förskoleklass             39 502 kr/år 

 

Skolpeng – barnomsorgspeng till friskolor och friförskolor 2020 enligt 

följande: 

Grundskola             67 343 kr/år 

Förskola heltid (mer än 15 tim/vecka)          113 581 kr/år 

(om mottagande kommun debiterar föräldraavgiften) 

Förskola heltid (mer än 15 tim/vecka)          124 588 kr/år 

(om hemkommunen debiterar föräldraavgiften) 

Förskola tom 15 tim/vecka            62 294 kr/år 

Fritidshem             35 637 kr/år 

(om mottagande kommun debiterar föräldraavgiften) 

Fritidshem             40 599 kr/år 

(om hemkommunen debiterar föräldraavgiften) 

Förskoleklass             41 872 kr/år 

 

Annan pedagogisk verksamhet 2020 enligt följande: 

Förskola (mer än 15 tim/vecka)           90 206 kr/år 

Förskola tom 15 tim/vecka            45 103 kr/år 

Fritidshem             26 342 kr/år 
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Forts. § 338 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har ansvar för att fastställa  skolpeng/barnomsorgspeng för 2020 

när det gäller grundskola, förskola, fritidshem och förskoleklass till andra 

kommuner, friskolor och friförskolor samt barnomsorgspeng till annan pedagogisk 

verksamhet. 

Årlig beräkning av skolpeng/barnomsorgspeng har gjorts utifrån fastställd 

budgetram för utbildningsverksamheten. En genomgång av beräkningarna är gjord i 

utbildningsutskottet 2019-12-10. 

De elever och barn som går hos andra huvudmän än kommunen tar med sig 

skolpengen vilket årligen påverkar kommunens egen verksamhet på det sätt att 

mindre pengar finns för att bedriva verksamhet inom kommunen. 

Verksamhetschef Eva Fors föredrar ärendet.  

Beslutsunderlag 

1. Utbildningsutskottets protokoll § 153/2019-12-10. 

2. Verksamhetschef Eva Fors tjänsteutlåtande 2019-12-17.  

Yrkanden 

Petra Modée (V) med bifall av Michael Wallin (M) yrkar bifall till förslaget.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Petra Modées yrkande och finner det antaget.  
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§ 339 Dnr 2019-000414  

Samverkan i Hälsingland, personal och ekonomi. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Upphandla ett gemensamt personal- och ekonomisystem för Hälsinglands 

kommuner. 

2. Utröna vilka möjligheterna är att samverka mellan Hälsingekommuner inom 

myndighetsområdena bygg, miljö och bostadsanpassning.  

Sammanfattning av ärendet 

För flera av Hälsingekommunerna är det i närtid aktuellt att upphandla ekonomi- 

och personalsystem. Frö att få en så effektiv löneadministration som möjligt är det 

viktigt att man har samma digitala personalsystem. Samma sak gäller inom 

ekonomiområdet om kommunerna också där önskar fördjupa samverkan. 

Kommunerna förslås därför att besluta att gemensamt göra en upphandling av 

ekonomi- och personalsystem (två olika system). Eftersom kommunernas 

avtalstider frö de nuvarande avtalen går ut vid olika tidpunkter och att några av 

kommunerna också äger sina system är det viktigt att upphandlingen ger 

förutsättningar för kommunerna att tillämpa avtalen vid olika tidpunkter, förslagsvis 

under en treårsperiod 

Beslutsunderlag 

1. Politiska ledningsgruppens protokoll 2019-12-17. 

2. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar upphandla ett gemensamt 

personal- och ekonomisystem för Hälsinglands kommuner samt att utröna 

vilka möjligheterna är att samverka mellan Hälsingekommuner inom 

myndighetsområdena bygg, miljö och bostadsanpassning (Eva Fors 

tjänsteutlåtande 2019-12-18).  
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§ 340 Dnr 2019-000006  

Information och övriga ärenden. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Justerare av kommunstyrelsens protokoll 

Uppdra till Fullmäktigeberedningen för demokrati att bereda ärendet om 

oppositionen kan få justera samtliga kommunstyrelsens protokoll. 

2. Rapport om drog- och alkoholanvändning 

Uppdra till verksamheten att bereda ärendet till nästa sammanträde. 

3. I övrigt godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

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

väcka eventuella extraärenden. 

Justerare av kommunstyrelsens protokoll 

Petra Modée (V) föreslår att det ska utredas om oppositionen kan få justera samtliga 

kommunstyrelsens protokoll. 

Rapport om drog- och alkoholanvändning 

Sandra Bjelkelöv (SD) frågar om Polisen kan komma till kommunstyrelsen och 

informera om brottsligheten och drog- och alkoholanvändningen i kommunen. 

Gunnar Greibers stipendiefond 

Sven-Erik Sjölund (S) frågar om Gunnar Greibers stipendiefond, vilka regler som 

gäller och hur försäljningen av konstverken har gått. Verksamhetschef Hans-Åke 

Oxelhöjd svara på frågorna och informerar om arbetet kring fonden.  

      

           

 

 


