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§ 259 Dnr 2017-000351  

Godkännande av dagordning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna dagordningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska godkänna dagordningen. Inga förslag på ändringar anmäls.  
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§ 260 Dnr 2018-000027  

Ordföranden informerar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

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

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

också för att skapa tillväxt.  

• Rekrytering av Kommunchef 

Rekryteringsprocessen är i full gång och intervjuer har skett med 2st och 

en tredje är planerad på måndag den 4 november. 

• Träff med riksdagsledamöter 

En höstträff med riksdagsledamöter på riksdagen skedde den 9/10 där det 

blev mycket diskussioner om det utjämningssystem som skall införas 2020. 

Vi träffade bla Ardalan Shekarabi.   

• KS-beredning för framtida fastighetsinvesteringar 

3 träffar har nu avhandlats och känslan är att grupper är konstruktiv och 

vill komma överens. 

• Träff med revisor 

En träff med revisor Pär Westberg anordnades den 11/10. Revisionen ville 

träffas pga. att de var bekymrade över den ekonomiska uppföljning som 

de anser inte är tillräcklig. De anser även att bostadsbolaget har för 

mycket outnyttjade resurser trots stora behov i kommunen. 

• Ägarsamråd Överförmyndarnämnden mitt 

Ägarsamråd skedde i Sundsvall den 11/10. Där det arbetas med att sänka 

kostnaderna. 

• Agenda miljö och klimatträff 

En träff i ämnet anordnades på slottet i Gävle an länsstyrelsen. Där det 

gicks det bland annat igenom de 5 strategierna som kommunerna och 

länsstyrelsen har kommit överens om. 

• Företagsbesök 

Rullar på enligt plan. Nr 14 genomfördes på SMP i Ilsbo den 15/10. 

• Hälsingerådet  

Träffades den 16/10 i Orbaden. Det diskuterades bla om samverkan i 

Hälsingland, fastighetsnära insamling men kanske framförallt Inköp 

Gävleborg som riskerar att likvideras. 
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Forts. § 260 

 

• RUS dialog (Regional utvecklings strategi) 

RUS-dialoger har skett på olika platser i länet och den 18/10 var det i 

Hudiksvall där Hudiksvall, Ljusdal och Nordanstig var mest delaktig. 

• Samtal med Regionen om kollektivtrafiken 

En träff anordnades där kommunen fick ge synpunkter på eventuella 

förändringar i kollektivtrafiken skedde den 23/10 i Bergsjö.  

• Bünsow 

En näringslivsträff gick av stapeln i Sundsvall den 24/10. Ett spännande 

arrangemang som handlade om tillväxt. 

• Kommande 

Träff med LRF om livsmedelsstrategin den 18/11  

Medlemssamråd Finsam den 25/11 

Näringslivsrådet den 27/11 

Regionalt kommunsamråd den 29/11 
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§ 261 Dnr 2018-000028  

Information från ledningsutskottets verksamheter. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Fredrik Pahlberg informerar om den pågående avvecklingen av 

nuvarande organisation kring Inköp Gävleborg.  
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§ 262 Dnr 2018-000029  

Information från utbildningsutskottets verksamheter. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsutskottets ordförande Anette Nybom (S) informerar om följande 

aktuella ärenden: 

Ekonomi 

Utbildningsutskottet har en ekonomi som håller sig inom ram. Vårt prognostiserade 

överskott för året ligger nu på drygt 800 000 kronor. Skolskjutskostnaderna 

fortsätter dock att dra över. Utbildningschefen håller på att förhandla med 

X-trafik AB men troligtvis får vi inte gehör för våra önskemål. Svår kostnad att 

påverka för utskottet. 

Nytt för denna månad är att den interkommunala ersättningen, IKE dragit i väg.  

Utbildningschefen har, tillsammans med vår ekonom fått i uppdrag att analysera 

detta och återkomma med rapport kommande utskott.  

Kunskapsresultat  

Resultaten i åk 9 har under 3-4 år ökat såväl vad gäller betyg i alla ämnen, 

meritvärde som behörighet till gymnasiet.  Av länets kommuner hade Nordanstigs 

kommun högst andel elever behöriga till gymnasiet.   

Grunden för hur man klarar åk 9 och gymnasiet, läggs i tidiga år. Därför ska 

utskottet följa resultaten i NP, svenska och matematik i åk 3. Vi ska få dessa resultat 

redovisade och analyserade vid kommande utskott. 

Elevantal och antalet anställda 

Elevantalet i grundskolan ökar. Anställda i grundskolan ökar också men det senare 

är till stor del på grund av, eller vi kanske ska skriva tack vare sökta och beviljade 

statsbidrag. 

Uppföljning av åk 6 skoldag i Bergsjö 

Alla elever i åk 6 går en full skoldag i veckan i 7-9 skolan, i Bergsjö.  Efter första 

halvan av terminen har man följt upp hur denna dag fungerar avseende transporter, 

undervisning, socialt för eleverna på skolan etc. Elever och personal har tillfrågats. 

I det stora hela fungerar det bra och man är nöjd. Förslag på mindre förbättringar 

kom också fram. 

Pilotprojekt – Skolverket 

Nordanstigs kommun har tackat ja till ett erbjudande från Skolverket om att ingå i 

ett pilotprojekt, Digistegen. Ett projekt som syftar till att främja och underlätta 

digitalisering för skolväsendet. Digistegen ska utarbetas som ett hjälpverktyg. 
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Fors. § 262 

 

Lärarbehörigheten 

Lärarbehörigheten har fortsatt öka. Vi har ett antal pedagoger som ännu inte 

avslutat sin utbildning men som naturligtvis kommer att ytterligare öka vår 

behörighet när så sker. Jämfört med resten av landet är dock graden av behörighet i 

Nordanstigs kommun låg. 

Årshjulet 2019 

Verksamhetschef Eva Fors informerar om följande enligt årshjulet 2019: 

• Resultaten/måluppfyllelsen av NP åk 3 – ännu ej sammanställda. 

• Lärarbehörigheten i Nordanstigs kommun låg men har förbättrats sedan 

föregående läsår. 

• Antal elever med annat modersmål  

• 110 elever höstterminen 2019 

• Antal elever med studiehandledning på sitt modersmål 

• 0 elever höstterminen 2019 

• Antal elever med anpassad studiegång 

• 28 elever höstterminen 2019 

• Antal tillbud, olycksfall och upplevda kränkningar 

• Anmälda tillbud och olyckor 98 

• Upplevda kränkningar 59 

• Resultaten för elever i såväl kommunala som fristående skolor i Nordanstigs 

kommun läsåret 2018/2019 (skolverkets statistik) 

• Behörighet till lägst yrkesprogrammet 92,2% 

• Uppnått kunskapskraven i alla ämnen 83,1 % 

• Behörighet till gymnasiet avseende samtliga huvudmän i Nordanstigs kommun 

• Behörighet till yrkesprogrammet 92,2 %, högst andel av alla 10 kommuner i 

Gävleborg. 

• Behörighet till Naturvetenskapligt och tekniskt program 89,6 %, högst andel av 

alla 10 kommuner i Gävleborg. 

• Slutbetyg årskurs 9 - Bergsjö skola - 74 elever 

• Uppnått kunskapskraven i alla ämnen 83,08  

• meritvärde 17 ämnen 223,9 

• Pojkars meritvärde 215,6 

• Flickors meritvärde 229,9 
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Forts. § 262 

 

• Elevernas resultat kopplat till föräldrarnas utbildningsnivå 

• Förgymnasial eller gymnasial utbildning: 

• Uppnått kunskapskraven i alla ämnen 76,9 

• Genomsnittligt meritvärde 206,5 

• Eftergymnasial utbildning 

• Uppnått kunskapskraven i alla ämnen 96,7 

• Genomsnittligt meritvärde 245,8 
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§ 263 Dnr 2018-000030  

Information från omsorgsutskottets verksamheter. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottets ordförande Carina Ohlson (C) informerar om följande aktuella 

ärenden: 

Utskottet ser med stort allvar på det ekonomiska läget för utskottets verksamheter. 

Vi har inför nästa möte bett enhetschefer att visa en plan för en ekonomi i balans 

när det gäller omsorgsverksamheterna. Vi ser en stor nöjdhet hos våra kunder, och 

det är positivt. I dagarna har man börjat med förändringarna i hemtjänsten där man 

på två orter byter utförare. Vi kommer att vara under press eftersom vi måste hitta 

lösningar för budgeten framåt. Att vår budget hålls är en förutsättning för att 

kommunen ska kunna satsa på skola, nya byggnader och det man som 

kommuninnevånare vill ha när det gäller både föreningsliv och kultur, det är viktiga 

byggstenar för ett bra samhälle som vi alla vet.  

Socialtjänsten gör ett bra jobb, där har man påbörjat många bra projekt, bla roboten 

inom försörjningsstöd som kommer att frigöra tid för att de som jobbar där ska 

kunna lägga mer tid på att hjälpa sina klienter.  

Givetvis anser jag att alla medarbetare gör ett bra jobb oavsett var de verkar!  

Vi kommer att se fler förslag framåt för budget i balans, det är inte ett enkelt jobb, 

men alla måste försöka verka tillsammans för att kommunen ska vara en bra plats 

att leva och verka i.  

Framåt ser jag att vi måste satsa mer på folkhälsan på ett smart sätt, vi har sämst 

folkhälsa i regionen, det måste förändras för innevånarnas skull, där måste vi vara 

möjliggörare för att få en förändring i hela samhället, där behöver vi arbeta aktivt 

tillsammans dels inom de olika kommunala verksamheterna och dels med 

föreningslivet i kommunen. 
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§ 264 Dnr 2019-000087  

Verksamhetsuppföljning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar uppföljning av de olika verksamheterna under 

kommunstyrelsen, genom volymer och nyckeltal per september månad.  

Redovisningen innehåller redovisning av verksamheternas kostnader. Vidare 

redovisas en rad nyckeltal för respektive verksamhet bl.a. antal medborgare, antal 

årsarbetare per månad, sjukfrånvaron per månad, antal IT-arbetsplatser och IT-

support, antal barn i kommunens utbildningsverksamhet, antal barn i friskolors 

utbildningsverksamhet, antal inskrivna barn i fritidshem, antal inskrivna barn i 

förskolan och grundskolan, antal inskrivna på kommunens flyktingenhet, antal 

KVOT-mottagna, antal vuxna över 20 år på kommunens flyktingenhet, antal 

inskrivna på Arbetsmarknadsenheten, antal beviljade hemtjänsttimmar, 

kommunal/privat/total, beviljad korttidsvård som har verkställts, effektivitet 

Hemtjänst, Vårddygn korttids, HSL antal avvikelser, HSL antal fallrapporter, Antal 

besök via trygghetsringning per månad, Bemanning SÄBO inkl. LSS, Lotsen och 

korttids, beviljad dagverksamhet som ännu inte verkställts, beviljad korttidsvård 

som ännu inte verkställts, beviljad Säbo som ännu inte verkställts, antal 

hemsjukvårdsuppdrag/period, antal beslut om ekonomiskt bistånd, antal 

placeringar, antal i skapade anställningar inklusive utbildningskontrakt, antal 

inskrivna i KAA (kommunala aktivitetsansvaret, lagstadgad verksamhet 16-20 år, 

antal beslut enligt LSS och SoL m.m.  
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§ 265 Dnr 2018-000067  

Ekonomirapport och uppföljning av åtgärder för en 
budget i balans.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Uppdra till verksamheten att vid kommunstyrelsens nästa sammanträde 

redovisa en detaljerad sammanställning av vad genomförda åtgärder för en 

budget i balans faktiskt ger. 

2. Uppdra till omsorgsutskottet att lämna förslag till åtgärder för en budget i 

balans. 

3. I övrigt godkänna redovisningen.   

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Björn Hylenius informerar om det ekonomiska utfallet för 

verksamheterna per oktober 2019.  

En preliminär prognos på helår lämnas enligt följande: 

Stab  - 1 194 tkr 

Samhällsutveckling o kommunikation  1 120 tkr 

Teknik o Hållbarhet  6 943 tkr 

Utbildning  893 tkr 

Vård och omsorgs  - 21 545tkr 

Social Omsorgs  - 4 482 tkr 

Totalt för kommunen visar prognosen på helår ett positivt resultat med 8 797 tkr.   

Beslutsunderlag 

Politiska ledningsgruppen beslutar uppdra till verksamheten att upprätta en 

kommunikationsplan för genomförandet av beslutet om indelningen av 

hemtjänstområden. Planen ska redovisas på kommunstyrelsen i oktober. Avvakta 

med att behandla ärendet om att införa LOU för hemtjänsten nattetid. Uppmana 

omsorgsutskottet att följa ekonomi på enhetsnivå och lägga förslag till åtgärder 

(politiska ledningsgruppens protokoll § 60/2019).  

Yrkanden 

Ordföranden Ola Wigg (S) yrkar att kommunstyrelsen vid sitt nästa sammanträde 

får en detaljerad redovisning av vad genomförda åtgärder för en budget i balans 

faktiskt ger samt att omsorgsutskottet lämnar förslag till åtgärder för en budget i 

balans.  
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Forts. § 265 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.  
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§ 266 Dnr 2019-000121  

KS-beredningens förslag till framtida 
fastighetsinvesteringar. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Särskilt boende (SÄBO): 

Inriktningen är att kommunen ska bedriva SÄBO-verksamhet på två platser, 

varav ett nytt SÄBO om 60 till 80 platser. Konsekvensen av detta är att ett av 

de nuvarande tre SÄBO blir kvar.  

2. Lönnbergsskolan:  

Inriktningen är att förskoleklass till årskurs 6 ska byggas på skolområdet i 

Bergsjö, förskola i Bergsjö (Korallen, Pilen och Bålle) ska sedan inrymmas i 

Lönnbergsskolan.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. SÄBO:  

Uppdra till verksamheten att ta fram underlag för en upphandling för 

byggnation av ett nytt kommunalt alternativt privat SÄBO. Antalet platser i 

detta nya SÄBO ska vara inriktningsvis 60-80 platser.  

Uppdra till verksamheten att ta fram kostnad på såväl privat som kommunal 

drift per SÄBO-plats. 

Uppdra till verksamheten att snarast tar fram möjliga platser för placering av 

ett nytt SÄBO. 

Uppdra till ekonomienheten att presentera förslag till kalkyl för kostnaderna. 

2. Trygghetsboende Gnarp/Bergsjö:  

Uppdra till verksamheten att ta fram alternativ byggplats för trygghetsboende 

samt att sätta tidsram för när byggnation kan påbörjas. 

3. Hassela skola:  

Beslut att utlysa upphandling och redovisa finansiering för hopslagning av 

förskola och skola. 

4. Gnarp förskola:  

Uppdra till verksamheten att ta fram underlag för upphandling samt uppdra 

upphandling därefter. 

5. Lönnbergsskolan: 

Uppdra till verksamheten uppdra att genomföra risk- och konsekvensanalys 

samt medarbetarsamtal. Per Dahlström, rektor, får mandat att förhandla. 

Uppdra till ekonomienheten att ta fram förslag på finansiering i enlighet med 

kommunfullmäktiges inriktningsbeslut.  
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6. Lönnbergskyrkan:  

Uppdra till verksamheten att inleda förhandlingar om köp av 

Lönnbergskyrkan.  

7. Övrigt:  

Uppdra till KS-beredningen att vara styrgrupp för det pågående arbetet. 

Redovisning till kommunstyrelsens varje månad. 

Ajournering 

Sammanträdet ajournerades mellan kl. 10:00-10:20 för politiska överläggningar. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen tog 2019-09-10 beslutet att inrätta en särskild 

kommunstyrelseberedning för att ta fram ett välförankrat beslutsförslag avseende 

kommunens fastighetsinvesteringar och framtida lokalförsörjning. 

Behoven av investeringar är omfattande och behöver planeras och prioriteras med 

långsiktighet, förankring och delaktighet som viktiga delar i beredningsarbetet. 

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

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

förankras mycket väl politiskt. 

En kommunstyrelseberedning medger en bred representation för både kompetens 

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

bred majoritet i kommunfullmäktige.  

Beredningen har haft tre möten. Den upplevs konstruktiv och ledamöterna vill att 

beredningen får fortsatt uppdrag. 

KS-beredningens förslag diskuteras och förslag till beslut anpassas utifrån de 

diskussioner som förs under sammanträdet.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseberedningen förframtida fastighetsinvesteringars protokoll 

§ 1/2019.  

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(50) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 267 Dnr 2019-000412  

Fördelning av Investeringsbudget 2020 samt 
flerårsplan 2021-2023. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Fördela investeringar för 2020 samt preliminär fördelning för 2021 – 2023 

enligt tabellen nedan. Investeringsbudgeten kommer att kompletteras med 

budget för en strategisk utvecklingsplan. 

2. Uppdra till verksamheten att uppta förhandlingar med Nordanstig Vatten AB 

om att få ta del av förrådet i Bergsjö innan verksamheten inleder nybyggnad av 

kommunförråd. 

 

Projekt 2020 2021 2022 2023 

Reinvesteringar 500 1 000 1 000 1 000 

Markköp 1 000 1 000 1 000 1 000 

Välfärdsteknologi VoO 500 500 0 0 

Möbler skola och förskola 200 200 200 200 

Måltidsmiljö skolor (möbler) 50 50 0 0 

Laddstationer till elbilar 300 300 300 300 

Städutrustning 300 300 300 300 

Fastigheter 3 600 3 600 3 600 3 600 

Byte av maskiner på Homons ÅVC 0 1 500 0 0 

Fastighetsnära insamling 750 0 0 0 

Vägbelysning 1 200 1 200 0 0 

It-investering infrastruktur 300 300 300 300 

It-investering datorer 500 1 000 1 000 500 

Ombyggnad kommunhus för 

säkerhet och kris, MSB 

3 000 0 0 0 

Matavfallsinsamling 750 750 0 0 

Deponier riskklass 1 Bergsjö 

Hassela 

500 0 0 0 

Kommunförråd 1 000 0 0 0 

Ny väg och gc-väg 1 000 0 0 0 

Ks ospec investeringar 0 1 361 8 300 8 800 

Bredband 6 550 14 939 4 000 4 000 

Summa 2020 - 2023 22 000 28 000 20 000 20 000 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24, § 97, om ett investeringsutrymme för 

2020 för verksamheten att fördela på 22 000 tkr. Utrymmet för 2021 är 28 000 tkr, 

för 2022 20 000 tkr och för 2023 på 20 000 tkr. Beslutet innehöll också ett uppdrag 

till kommunstyrelsen att vid nästkommande sammanträde fördela 

investeringsbudgeten på specifika projekt.  
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Kommunfullmäktige har beslutat om en totalram på 65 000 tkr för 2020, 116 000 

tkr för 2021, 74 000 tkr för 2022 och 73 000 tkr för 2023. Av dessa är 43 000 tkr 

2020 avsedda för majoritetens satsningar, 2021 på 88 000 tkr, 2022 på 54 000 tkr 

och 2023 på 53 000 tkr. För verksamheten att fördela finns då: 22 000 tkr för 2020, 

28 000 tkr för 2021, 20 000 tkr för 2022 och 20 000 tkr för 2023. 

Fördelning har nu gjorts inom ramarna för respektive år enligt nedanstående 

sammanställning och presenteras både i siffror och i text i investeringsdokumentet.     

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen fördelar investeringar 2020 enligt 

investeringssammanställningen nedan. Kommunstyrelsen fördelar preliminärt 

2021 – 2023 enligt samma sammanställning nedan (Fredrik Pahlbergs och 

Marianne Unborgs tjänsteutlåtande 2019-10-07).  

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar fördela investeringar 

för 2020 samt preliminär fördelning för 2021 – 2023 enligt tabellen nedan. 

Investeringsbudgeten kommer att kompletteras med budget för en strategisk 

utvecklingsplan (ledningsutskottets protokoll § 178/2019).   

Yrkanden 

Stig Eng (C) föreslår att verksamheten upptar förhandlingar med Nordanstig 

Vatten AB om att få ta del av förrådet i Bergsjö innan verksamheten inleder 

nybyggnad av kommunförråd.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.  
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§ 268 Dnr 2019-000364  

Kommunstyrelsens mål 2020. 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta följande som kommunstyrelsens mål för 2020: 

1. Behörigheten till gymnasiet ska årligen öka. 

2. Andelen barn som kan läsa, skriva och räkna senast i årskurs 3 ska årligen 

öka. 

3. Andelen fossildrivmedelsfria mil ska öka i kommunkoncernen. 

4. Mängden insamlat hushållsavfall till förbränning ska minska. 

5. Antal installerad effekt (kWp) solpaneler på kommunens fastigheter ska 

öka. 

6. Antalet publika laddstationer ska öka. 

7. Andelen inköp av närproducerade livsmedel ska öka. 

8. Tillgången till bredband ska öka. 

9. Antalet bostads- och hyresrätter ska öka i kollektivtrafiknära områden. 

10. Öka kontakten och samverkan med näringslivet. 

11. Genomföra 20 organiserade företagsbesök sam två per KS-ledamot. 

12. Antalet sjuktimmar för kommunens anställda ska minska. 

13. Antalet gästnätter som registreras i kommunen ska öka. 

14. Totala kostnaden för offentlig service för hushåll ska minska. 

15. Andel brukare inom särskilda boenden som ej överstiger 11 timmars 

nattfasta ska öka. 

16. Antal fall ska minska hos brukare inom vård och omsorg. 

17. Andel brukare inom hemtjänst/ särskilt boende som besväras av ensamhet 

ska minska. 

18. Andelen heltidstjänster inom vård och omsorg ska öka. 

19. Andel enheter (LSS) med dokumentation om delaktighet i 

genomförandeplan för brukarna ska öka. 

20. Antal brukare inom daglig verksamhet (LSS) med aktuell 

genomförandeplan som innehåller individuellt utformade mål ska öka. 

 

Uppdra till verksamheten att se över målens kopplingar till Agenda 2030.  
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Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska besluta om mål för verksamheten för år 2020. 

Utskotten har arbetat med ärendet och ledningsutskottet och utbildningsutskottet har 

lämnat förslag till mål för deras verksamheter. Vid kommunstyrelsens sammanträde 

i september 2019 återremitterades ärendet för vidare beredning. 

Utskotten har nu arbetat med målen och återkommit med förslag till mål för 2020.          

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar att mål nr 11 ändras till följande: Öka kontakten och samverkan 

med näringslivet. 

Kent Hammarström (S) yrkar ändra mål nr 19 från Antal till Andelen samt att 

målens kopplingar till Agenda 2030 ses över. 

Ola Wigg (S) med bifall av Sven-Erik Sjölund (S), Anette Nybom (S) och Andreas 

Högdahl (NoP), yrkar i övrigt bifall till förslagen till mål för 2020.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner dem antagna.  
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§ 269 Dnr 2019-000303  

Redovisning Internkontroll 2018 och plan för 2019. 

Kommunstyrelsens beslut 

Fastställa följande moment för internkontroll 2019: 

Samhällsutveckling och Kommunikation  

• Kontroll av hantering av kontanta medel. 

Staben  

• Kontroll att politiska beslut genomförs och efterlevs. 

• Kontroll av att delegationsbeslut dokumenteras skriftligt samt redovisas på 

nästkommande kommunstyrelsesammanträde. 

• Kontroll av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete på politisk nivå.  

Utbildning 

• Antal anmälningar gällande barn som far illa 

• Antal beslutade åtgärdsprogram 

• Följa dokumentationen i Unikum av extra anpassningar.     

 

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån verksamhetens genomförda kontroller har 2018 års internkontrollrapport 

sammanställts. Varje verksamhet har sedan föreslagit internkontrollmoment för 

2019 samt beskrivit riskerna för respektive moment.   

Beslutsunderlag 

1. Förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen godkänner 2018 års 

internkontrollrapport. Förvaltningen föreslår därutöver att respektive 

verksamhetschefs föreslagna internkontrollmoment för 2019 godkänns 

(Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande 2019-10-11). 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar fastställa följande 

moment för internkontroll 2019: Samhällsutveckling och Kommunikation: 

Kontroll av hantering av kontanta medel. Staben: Kontroll att politiska beslut 

genomförs och efterlevs. 

3. Kontroll av att delegationsbeslut dokumenteras skriftligt samt redovisas på 

nästkommande kommunstyrelsesammanträde. Kontroll av huvudmannens 

systematiska kvalitetsarbete på politisk nivå (ledningsutskottets protokoll 

§ 174/2019). 
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4. Utbildningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att inför 2020 

föreslå följande områden för internkontroll: Antal anmälningar gällande barn 

som far illa, Antal beslutade åtgärdsprogram, Följa dokumentationen i Unikum 

av extra anpassningar (utbildningsutskottets protokoll § 120/2019).   

Yrkanden 

Stig Eng (C) med bifall av Anette Nybom (S) yrkar bifall till utskottens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.  
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§ 270 Dnr 2019-000419  

Justering av förbundsordning och konsortialavtal för 
Hälsinglands Utbildningsförbund. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Anta förslag till reviderad förbundsordning för Hälsinglands 

Utbildningsförbund. 

2. Anta förslag till reviderat konsortialavtal för Hälsinglands Utbildningsförbund. 

3. Godkänna ny Budgetprocess och ersättningsmodell enligt bilaga 1. 

4. Fastställa följande bidragsbelopp att gälla som bas från och med 2020: 

bidragsbelopp för gymnasieutbildning: 101 169 kronor/invånare i åldern 16-19, 

bidragsbelopp för vuxenutbildning: 1 655 kronor/invånare i åldern 20–64. 

5. Godkänna förslag till ersättning 2020 till Hälsinglands Utbildningsförbund 

enligt bilaga 2.  

 

Sammanfattning av ärendet 

En ny ersättningsmodell för Hälsinglands Utbildningsförbund föreslås som baserar 

sig på ett bidragsbelopp per invånare i olika ålderskategorier. Grunden är att 

medlemskommunerna betalar samma bidrag per invånare men vissa 

kommunspecifika justeringar kan förekomma beroende på politiska beslut. 

Medlemmarnas bidrag till förbundet ska på detta sätt enkelt kunna beräknas och 

prognosticeras.  

En avvikelse för ersättningen för gymnasieelever är att Nordanstigs kommun ska 

avräkna bidraget mot faktisk kostnad på grund av att huvuddelen av kostnaderna är 

IKE (interkommunal ersättning) som inte är påverkbar för förbundet. 

Ersättningsmodellen är godkänd av samtliga medlemskommuner och Hälsinglands 

Utbildningsförbund vid samrådsmöte.   

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

besluta att godkänna ny Budgetprocess och ersättningsmodell enligt bilaga 1, 

att fastställa följande bidragsbelopp att gälla som bas från och med 2020: 

bidragsbelopp för gymnasieutbildning: 101 169 kronor/invånare  

(antal 16–19-åringar), bidragsbelopp för vuxenutbildning: 

1 655 kronor/invånare (antal 20–64-åringar), att godkänna förslag till 

ersättning 2020 till Hälsinglands Utbildningsförbund enligt bilaga 2 (Fredrik 

Pahlbergs och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2019-10-11). 
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2. Verksamheten föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige anta 

förslaget till reviderad förbundsordning för Hälsinglands Utbildningsförbund, 

att föreslå kommunfullmäktige anta förslaget till reviderat konsortialavtal för 

Hälsinglands Utbildningsförbund (Fredrik Pahlbergs och Eva Fors 

tjänsteutlåtande 2019-10-11). 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag till reviderad 

förbundsordning för Hälsinglands Utbildningsförbund. Anta förslag till 

reviderat konsortialavtal för Hälsinglands Utbildningsförbund. Godkänna ny 

Budgetprocess och ersättningsmodell enligt bilaga 1. Fastställa följande 

bidragsbelopp att gälla som bas från och med 2020: bidragsbelopp för 

gymnasieutbildning: 101 169 kronor/invånare i åldern 16–19, bidragsbelopp 

för vuxenutbildning: 1 655 kronor/invånare i åldern 20–64. Godkänna förslag 

till ersättning 2020 till Hälsinglands Utbildningsförbund enligt bilaga 2 

(ledningsutskottets protokoll § 188/2019). 
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§ 271 Dnr 2019-000318  

Inrätta en Social myndighetsnämnd.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Avsluta Sociala myndighetsutskottets uppdrag och dra tillbaka utskottets 

delegation från och med 1 januari 2020.  

2. Entlediga ledamöterna i Sociala myndighetsutskottet från och med 1 januari 

2020. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Inrätta en ny nämnd, Sociala myndighetsnämnden, från och med 1 januari 

2020. 

2. Anta föreslaget reglemente för den Sociala myndighetsnämnden att gälla från 

och med 1 januari 2020. 

3. Välja fem ledamöter till Sociala myndighetsnämnden varav en ordförande och 

en vice ordförande. Inriktningen är att det ska vara personunion mellan 

ordföranden i kommunstyrelsens omsorgsutskott och ordföranden i sociala 

myndighetsnämnden. 

4. Uppdra till ordföranden i Sociala myndighetsnämnden att fatta beslut i ärenden 

som är så brådskande att nämndens beslut inte kan inväntas. Detta beslut gäller 

från och med 1 januari 2020 och tills Sociala myndighetsnämnden beslutat om 

sin delegationsordning. 

5. Anta förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen att gälla från 

1 januari 2020. 

6. Anta förslag till reviderat Arvodesreglemente för förtroendevalda att gälla från 

1 januari 2020.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen fattade i juni 2019 ett inriktningsbeslut att inrätta en social 

myndighetsnämnd från 1 januari 2020 bestående av fem ledamöter och inga 

ersättare samt att det ska vara personunion mellan omsorgsutskottets och sociala 

myndighetsnämndens ordförande. 

Arvodet för ordförandeskapet i den nya nämnden diskuteras och förslaget blir att 

arvoden ska vara på samma nivå som ordförandeskapet i byggnadsnämnden, det vill 

säga 0,6 delar av en riksdagsmannalön.  
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Beslutsunderlag 

1. Fredrik Pahlbergs och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2019-09-27. 

2. Politiska ledningsgruppens protokoll § 67/2019.  

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till politiska ledningsgruppens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.  
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§ 272 Dnr 2019-000446  

Ny taxa inom livsmedelsområdet och enligt 
tobakslagen. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Taxa enligt tobakslagen 

Avgift för ändring av tillstånd ska vara 6 000 kr. 

Avgiften får tas ut så snart fullmäktiges beslut vunnit laga kraft. 

Avgiften ska höjas årligen med Prisindex för kommunal verksamhet från och med 

2021.  

Taxa inom livsmedelsområdet 

Anta förslag till ny taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen. 

Årligen indexuppräkna taxan med prisindex för kommunal verksamhet (PKV). 

Taxan träder ikraft i enlighet med taxeförslagets avsnitt om ikraftträdande.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Taxa enligt tobakslagen 

Inför nya tobakslagen som trädde ikraft 1 juli 2019, fastställde fullmäktige i 

Hudiksvall respektive Nordanstig avgifter för prövning av tillstånd och tillsyn av 

tobaksvaror och liknande produkter. 

Det har nu uppmärksammats att det i taxan saknas möjlighet att ta betalt för 

handläggningen av ändringar av olika slag som kan ske av tillstånd, exempelvis 

bolagsändringar. Dessa ändringar kräver också utredningar dock i något mindre 

omfattning.  

Tillståndsenhetens bedömning 

Det är rimligt att via taxan även ta betalt för den handläggning som ändringar 

innebär. I annat fall skulle detta belasta skattekollektivet.  Hudiksvalls och 

Nordanstigs kommuner har för närvarande lägst avgift för nya tillstånd. 

Omfattningen på de utredningar som behövs för prövning av nya tillstånd och 

anmälningar om ändringar är lika i hela landet. Utifrån detta bedöms det motiverat 

att anta en avgift för ändring av tillstånd som till viss del kompenserar den lägre 

prövningsavgiften.  
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Taxa livsmedelsområdet 

SKL har i cirkulär 19:41 meddelat landets samtliga lokala tillsynsmyndigheter 

om de konsekvenser EUs nya kontrollförordning som träder ikraft  

14 december 2019 får för kommunerna initialt.  

För att säkerställa att Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd kan ta betalt 

för livsmedelskontrollen efter årsskiftet, behöver fullmäktige i Hudiksvall och 

Nordanstig besluta om nya taxebestämmelser som överensstämmer med 

begreppen i kontrollförordningen. Utan nya taxor kommer nämnden tappa 

närmare 2 miljoner kronor i intäkter och helt sakna finansiering av kontrollen 

som enligt reglering måste vara fullt taxefinansierad. 

SKL har utarbetat ett förslag till ny taxa. Detta förslag ska kompletterats med 

uppgifter om gällande timavgifter. I ett yttrande från Norrhälsinglands miljö- 

och räddningsnämnd med anledning av Hudiksvalls kommuns övergripande 

taxeöversyn, har nämnden efter en ny beräkning av de faktiska kostnaderna för 

tillsynen, föreslagit att båda kommunernas fullmäktige beslutar om en höjning 

av timavgiften för livsmedelskontrollen till 1092 kr från och med 2020. Denna 

summa har därför införts i det nya taxeförslaget.  

SKL ser behov av ytterligare förändring av taxan redan under hösten 2020. En 

översyn av deras index kommer troligtvis också ske kommande år. För att 

säkerställa en indexhöjning inför 2021 föreslås ändå en höjning med PKV. 

Beslutsunderlag 

1. Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar att föreslå 

kommunfullmäktige i Hudiksvall och Nordanstig att avgift för ändring av 

tillstånd ska vara 6 000 kr, att avgiften får tas ut så snart fullmäktiges beslut 

vunnit laga kraft, samt att avgiften ska höjas årligen med Prisindex för 

kommunal verksamhet från och med 2021 (Norrhälsinglands miljö- och 

räddningsnämnds protokoll § 71/2019). 

2. Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar att föreslå fullmäktige i 

Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner att anta förslag till ny taxa för 

offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen, att årligen indexuppräkna 

taxan med prisindex för kommunal verksamhet (PKV), samt att taxan träder 

ikraft i enlighet med taxeförslagets avsnitt om ikraftträdande (Norrhälsinglands 

miljö- och räddningsnämnds protokoll § 72/2019).  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29(50) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 272 

 

Yrkanden 

Stig Eng (C) med bifall av Carina Ohlsson (C), yrkar bifall till förslaget från 

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd. 

Carina Ohlsson (C) yrkar att kommunstyrelsen får en uppföljning av kostnaderna 

efter den senaste överlämningen av verksamhet till den gemensamma nämnden.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Carina Ohlsson yrkanden och 

finner dem antagna.  

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30(50) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 273 Dnr 2019-000421  

Krisledningsplan 2019-2023  

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Anta förslag till Krisledningsplan för Nordanstigs kommun med justeringarna att 

ordet föreningsliv, läggs till under punkten 4,1 samt att förkortningen ISF tas bort 

under punkten 3,3. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs kommun arbetar för att förebygga och minimera risker i syfte att skapa 

ett robust samhälle. Om en allvarlig händelse ändå inträffar kräver det att 

kommunen har en plan för att hantera det inträffade. 

Krisledningsplanen stödjer Nordanstigs kommun i arbetet med att skapa och 

bibehålla kunskapen och därmed förmågan att agera korrekt och effektivt under en 

allvarlig händelse. I krisledningsplanen  beskrivs varför kommunen har en 

krisorganisation och hur den är tänkt att fungera. 

Nordanstigs kommuns krisledningsplan utgår från de slutsatser som identifierats i 

kommunens risk och sårbarhetsanalys. Kommunen har med det skapat en generell 

förmåga att möta många olika typer av kriser. Samtidigt övas kommunen i olika 

scenarion tillsammans med länets kommuner för att öka förmågan att hantera kris.   

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar anta krisledningsplanen 

(Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande 2019-10-11).  

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag till 

Krisledningsplan för Nordanstigs kommun (ledningsutskottets protokoll § 

190/2019). 

 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 

Petter Bykvist (V) yrkar att ordet föreningsliv, läggs till under punkten 4,1. 

Kommunchef Fredrik Pahlberg föreslår att förkortningen ISF tas bort under 

punkten 3,3.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och förslaget och finner allt antaget.     

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31(50) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 274 Dnr 2019-000437  

Köp av fastigheten Röde 1:5 i Gnarp. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Förvärva fastigheten Nordanstig Röde 1:5 till en köpeskilling om 

250 000 kronor. 

2. Förvärvet finansieras av likvida medel. 

3. Godkänna upprättade köpehandlingar med tillträdesdag 31 november 2019. 

4. Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Inom ett område i Gnarp finns ett antal ovårdade tomter. Denna fastighet, som ägs 

av ett dödsbo vilket förvaltas av en konkursförvaltare, är en av dem. Fastigheten bör 

förvärvas, saneras och säljas vidare som obebyggd fastighet eller som ett säljobjekt 

i sin helhet. 

Förvärvet föreslås finansieras genom ianspråktagande av likvida medel.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att förvärva fastigheten Nordanstig Röde 1:5 till en 

köpeskilling om 250 000 kr samt att förvärvet finansieras av likvida medel (Fredrik 

Pahlbergs och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2019-11-01).   

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till verksamhetens förslag men att tillträdesdagen ändras 

till 31 november 2019.  

Propositionsordning 

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

 

 



 

Nordanstigs kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32(50) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 275 Dnr 2019-000358  

Grundskolan - kommunens svar på Skolinspektionens 
tillsyn. 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta verksamhetens förslag till yttrande över Skolinspektionens 

granskningsrapport.  

Sammanfattning av ärendet 

Skolinspektionen har genomfört tillsyn av verksamheten i Gnarps skola och 

verksamheten i Bergsjö Centralskola år 7-9 i Nordanstigs kommun. 

Skolinspektionen har lämnat ett föreläggande med stöd av 26 kap. 10 § Skollagen 

(2010:800) till kommunen att senast 16 oktober 2019 vidta åtgärder för att avhjälpa 

påtalade brister. Skolinspektionen har redovisat förslag på åtgärder. 

Rektorerna på respektive skolenhet har yttrat sig till Skolinspektionen och 

utbildningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta svaren.  

Beslutsunderlag 

Utbildningsutskottet beslutar godkänna informationen och lämnar svaren på 

Skolinspektionens tillsyn till kommunstyrelsen för beslut (utbildningsutskottets 

protokoll § 117/2019).  
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2019-11-05 
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§ 276 Dnr 2018-000058  

Verksamhetsuppföljning - Visit Hälsingland 
Gästrikland. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Björn Mörtberg, vd i Visit Hälsingland Gästrikland AB, besöker kommunstyrelsen 

och informerar om bolagets verksamhet. Idag är det fyra delägare i bolaget, förutom 

Nordanstigs kommun även Hudiksvalls, Gävle och Söderhamns kommuner. 

Bolaget är även projektägare till projektet Scandinavian X-perience. 

Bolagets uppdrag 

• Region Gävleborg har tagit fram en digital plattform. Enligt avtal från 2017 

driver bolaget plattformen och bekostar de löpande licenskostnaderna.  

• Höja kompetensen 

• Marknadsföra utanför regionen. 

• Underlätta samverkan mellan kommuner. 

• Gemensamma insatser. 

• Samverkansplattform och sammanhållande länk. 

• Bidrag till att besöksnäringen fortsätter att utvecklas.  
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§ 277 Dnr 2019-000006  

Information kring Granskning av Homons tidigare 
verksamheter. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Vid kommunstyrelsens förra sammanträde beslutades att uppdra till verksamheten 

att vid kommunstyrelsens nästa sammanträde lämna en uppföljande rapport kring 

polisanmälningarna vid Homons Återvinningscentral. 

Vid dagens sammanträde informerar Jimmy Nilsson, enhetschef Avfall och 

Återvinning och Torgny Gustafsson, avfallsarbetare/handledare om verksamheten 

som tidigare inte bedrivits på rätt sätt. Idag är arbetsplatsen trivsam.  
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§ 278 Dnr 2019-000389  

Dokumenthanteringsplan för förskola och skola. 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta verksamhetens förslag till dokumenthanteringsplan för skola och förskola. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheten har arbetat fram ett förslag till en reviderad dokumenthanteringsplan 

för skola och förskola.  

Beslutsunderlag 

Utbildningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner 

dokumenthanteringsplanen (utbildningsutskottets protokoll § 119/2019).  
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§ 279 Dnr 2019-000104  

Utredning av anmälan om missförhållanden eller risk 
för missförhållanden inom kommunens socialtjänst 
enligt 14 kap 3-6 §§ SoL  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta de föreslagna åtgärderna och att händelsen inte skickas vidare till 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som en lex Sarah.  

2. Uppdra till verksamheten att redovisa en uppföljning av beslutade åtgärder 

inom tre månader från beslutsdatum.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Anmälan om missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande gällande brister 

i myndighetsutövning gentemot den enskilde i specifikt ärende. 

En Lex Sarah rapportering har inkommit till ansvarig utredare. 

I dokumentationen och den muntliga överrapporteringen framgår att en 

socialsekreterare vid kommunens socialtjänst vid flera tillfällen överlämnat till 

kommunens biståndsenhet att han tagit emot en ansökan om särskilt boende av en 

kommuninvånare. Ansökan som har lämnats muntligt har ej tagits emot av 

biståndsenheten och aktualisering har ej inletts.  

Händelsen bedöms inte vara av den grad att den ska skickas till IVO utan hanteras 

inom det systematiska arbetsmiljöarbetet.   

Beslutsunderlag 

Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta de föreslagna 

åtgärderna och att händelsen inte skickas vidare till Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO) som en lex Sarah. Kommunstyrelsen begär en uppföljning av 

beslutade åtgärder inom tre månader från beslutsdatum (omsorgsutskottets protokoll 

§ 134/2019). 
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§ 280 Dnr 2019-000382  

Avsägelse från politiska uppdrag, Pernilla Kardell (C). 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Välja Stig Eng (C) som ny ledamot i Kulturrådet. 

2. Valet avser återstoden av mandatperioden 2019-2022.   

Sammanfattning av ärendet 

Pernilla Kardell (C) har avsagt sig sina samtliga politiska uppdrag. 

Kommunstyrelsen har tidigare godkänt Pernilla Kardells avsägelse. Kvar är att välja 

ny ledamot till Kulturrådet. Valet avser återstoden av mandatperioden 2019-2022.               

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna Pernilla Kardells (C) avsägelse. Val av ny 

ledamot i Kulturrådet behandlas på kommunstyrelsens nästa sammanträde 

(kommunstyrelsens protokoll § 253/2019).   

Yrkanden 

Carina Ohlson (C) föreslår Stig Eng (C) som ny ledamot i Kulturrådet.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons yrkande och finner det antaget.  
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§ 281 Dnr 2019-000387  

Avsägelse politiskt uppdrag, Per-Åke Kardell (C) 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Välja Johan Persson (C) som ny ersättare i ledningsutskottet. 

2. Valet avser återstoden av mandatperioden 2019 2022. 

3. Val av ledamot i Fiske och fiskevårdsplanering väljs vid kommunstyrelsens 

nästa sammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 

Per-Åke Kardell (C) har avsagt sig sina politiska uppdrag som ersättare i 

ledningsutskottet och ledamot i Fiske och fiskevårdsplanering. 

Kommunstyrelsen har tidigare godkänt Per-Åke Kardells avsägelse. Kvar är att 

välja nya personer till uppdragen för återstoden av mandatperioden 2019 2022.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna Per-Åke Kardells (C) avsägelse. Val till 

ledningsutskottet och Fiske och fiskevårdsplanering behandlas vid 

kommunstyrelsens nästa sammanträde (kommunstyrelsens protokoll § 254/2019).  

Yrkanden 

Carina Ohlson (C) föreslår Johan Persson (C) som ny ersättare i ledningsutskottet 

samt att val av ledamot i Fiske och fiskevårdsplanering väljs vid kommunstyrelsens 

nästa sammanträde.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons yrkande och finner det antaget.  
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§ 282 Dnr 2019-000413  

Teckningsrätt bank- och plusgiro. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ge följande personer teckningsrätt för bank- och plusgiro att gälla två i 

förening: Ola Wigg (S), Yvonne Nilsson, Marianne Unborg, Björn Hylenius, 

Irina Alexeeva, Stina Lindgren, Erica Norling och Lisa Björke.  

2. Beslutet gäller från 1 december 2019 och ersätter tidigare beslut.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska utse de personer som får teckningsrätt för bank- och plusgiro 

för Nordanstigs kommun. Vissa personalfördringar medför att beslutet behöver 

justeras.               

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar ge följande personer 

teckningsrätt för bank- och plusgiro att gälla två i förening: Ola Wigg (S), 

Yvonne Nilsson, Marianne Unborg, Björn Hylenius, Irina Alexeeva, Stina 

Lindgren, Erica Norling och Lisa Björke (Fredrik Pahlbergs och Björn 

Hylenius tjänsteutlåtande 2019-10-04).  

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsens beslutar ge följande personer 

teckningsrätt för bank- och plusgiro att gälla två i förening: Ola Wigg (S), 

Yvonne Nilsson, Marianne Unborg, Björn Hylenius, Irina Alexeeva, Stina 

Lindgren, Erica Norling och Lisa Björke. Beslutet gäller från 1 december 2019 

och ersätter tidigare beslut (ledningsutskottets protokoll § 182/2019). 
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§ 283 Dnr 2019-000415  

Firmatecknare för Nordanstigs kommun. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utse kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) och tjf kommunchef Eva 

Fors att i förening teckna kommunens firma. 

2. Som ersättare för Ola Wigg utse kommunstyrelsens vice ordförande Stig 

Eng (C) och som ersättare för Eva Fors utse ekonomichef Björn Hylenius. 

3. Beslutet gäller från 1 december 2019 och ersätter tidigare beslut.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska utse firmatecknare för Nordanstigs kommun. På grund av 

personalförändringar behöver det nu gällande beslutet om firmatecknare justeras. 

Beslutet föreslås gälla från och med 1 december 2019 och ersätta tidigare beslut.  

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar utse kommunstyrelsens 

ordförande Ola Wigg (S) och tjf kommunchef Eva Fors att i förening teckna 

kommunens firma. Som ersättare för Ola Wigg utse kommunstyrelsens vice 

ordförande Stig Eng (C) och som ersättare för Eva Fors utse ekonomichef 

Björn Hylenius. Beslutet gäller från 1 december 2019 och ersätter tidigare 

beslut (Fredrik Pahlbergs och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2019-10-10).  

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar utse 

kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) och tjf kommunchef Eva Fors att i 

förening teckna kommunens firma. Som ersättare för Ola Wigg utse 

kommunstyrelsens vice ordförande Stig Eng (C) och som ersättare för Eva 

Fors utse ekonomichef Björn Hylenius. Beslutet gäller från 1 december 2019 

och ersätter tidigare beslut (ledningsutskottets protokoll § 183/2019). 
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§ 284 Dnr 2019-000424  

Sammanträdesdatum för 2020. 

Kommunstyrelsens beslut 

Fastställa följande sammanträdesdagar för kommunstyrelsen under 2020 samt 

uppdra till kommunstyrelsens presidium att planera arbetet för sammanträdesåret: 

4 februari 

3 mars 

7 april 

5 maj 

9 juni 

8 september 

6 oktober 

3 november 

1 december 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Fastställa följande sammanträdesdagar för kommunfullmäktige under 2020 samt 

uppdra till fullmäktiges presidium att planera arbetet för sammanträdesåret: 

24 februari 

27 april 

25 maj 

29 juni 

28 september 

26 oktober 

21 december 

 

Behandla förslagen om att sammanträdesplan ska läggas för hela mandatperioden, 

att sammanträdena inte ska pågå längre än barnomsorgens öppettider samt att 

sammanträdestiderna ska anpassas efter kollektivtrafiken, vid senare tillfälle. 
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Forts. § 284 

 

Sammanfattning av ärendet 

Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott 

ska fastställas för år 2020. Verksamheten har utarbetat ett förslag till 

sammanträdesplan som politiska ledningsgruppen diskuterar. Inriktningen är att 

omsorgsutskottet sammanträdet på måndagar, ledningsutskottet på tisdagar och 

utbildningsutskottet på onsdagar.  

Beslutsunderlag 

Politiska ledningsgruppens protokoll § 68/2019.  

Yrkanden 

Stig Eng (C) med bifall av Carin Ohlson (C) yrkar bifall till politiska 

ledningsgruppens förslag. 

Ulrika Jonsäll (V) med bifall av Magdalena Fagerhov (KD), Sandra Bjelkelöv (SD) 

och Carina Ohlson (C), yrkar att en sammanträdesplan ska läggas för hela 

mandatperioden samt att sammanträdena inte ska pågå längre än barnomsorgens 

öppettider. 

Magnus Willing (S) med bifall av Carina Ohlson (C) yrkar att sammanträdestiderna 

ska anpassas efter kollektivtrafiken.  

Propositionsordning 

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

Ordföranden ställer därefter proposition på Ulrika Jonsälls och Magnus Willings 

yrkanden och finner att de ska behandlas vid senare tillfälle.  
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§ 285 Dnr 2019-000284  

Information om återremitterat ärende Beredskapslager 
av mat. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.   

Sammanfattning av ärendet 

För att minska kommunens beroende av kontinuerliga livsmedelsleveranser och 

säkerställa att samhällsviktiga verksamheter kan fortgå på kort sikt, i den händelse 

att livsmedelsleveranserna till kommunen skulle drabbas av störningar, föreslår 

förvaltningen att ett beredskapslager upprättas till en maximal utgift av 400 tkr 

inom befintlig budgetram. Beredskapslagret kommer att bestå av livsmedel och 

utrustning motsvarande 7 000 dygnsportioner.  

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet.  

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar omfördela 

investeringsmedel för 2019 enligt följande: Från Bredband till Beredskapslådor 

400 tkr (Fredrik Pahlbergs och Karin Henningssons tjänsteutlåtande 

2019-06-13). 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar omfördela 

investeringsmedel för 2019 enligt följande: Från Bredband till Beredskapslådor 

400 tkr (ledningsutskottets protokoll § 110/2019). 

3. Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet för vidare beredning av 

finansieringen av beredskapslagret (kommunstyrelsens protokoll § 187/2019). 

4. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen godkänner inköp av livsmedel och 

utrustning för uppbyggnad av ett kommunalt beredskapslager till en maximal 

utgift av 400 tkr, inom befintlig budgetram på 8 mnkr (Fredrik Pahlbergs och 

Karin Henningssons tjänsteutlåtande 2019-09-03).  

5. Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet för ett tydligare förslag till 

beslut samt att uppdra till verksamheten att föredra ärendet (kommunstyrelsens 

protokoll § 245/2019). 

6. Förvaltningen informerar kommunstyrelsen att verksamheten kost och Städ 

kommer genomföra inköp av livsmedel och utrustning för uppbyggnad av ett 

kommunalt beredskapslager till en maximal utgift av 400 tkr, inom befintlig 

budgetram på 8 mnkr (Fredrik Pahlbergs och Karin Henningssons 

tjänsteutlåtande 2019-10-28).  

      

         



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 44(50) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 286 Dnr 2019-000004  

Redovisning av delegationsbeslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Följande delegationsbeslut redovisas: 

Ledningsutskottets beslut oktober 2019. 

Omsorgsutskottets beslut oktober 2019. 

Utbildningsutskottets beslut oktober 2019. 

Lotteritillstånd Strömsbruks IF. 

Fullmakt att föra kommunens talan i mål nr 4597-19. 

Omprövning av projektbidrag Utveckling av träningsmöjligheter för juniorer, 

Sörfjärdens GK. 

Återkallelse av ärende X17162 hos Lantmäteriet. 

Fackliga ärenden 2019. 

Delegationsbeslut inom utbildningsverksamheten. 
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§ 287 Dnr 2019-000005  

Delgivningar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Lägga delgivningarna till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Följande delgivningar redovisas: 

Protokoll 

Hälsingerådet 2019-1016. 

FoU Välfärd-Hjälpmedel-RegNetnämnd 2019-09-27 

Nordanstig Vatten AB 2019-09-19. 

MittSverige Vatten AB 2019-09-19. 

Övrigt 

Delårsbokslut Inköp Gävleborg.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 46(50) 
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2019-11-05 
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§ 288 Dnr 2019-000363  

Justering av taxa för måltider inom omsorg av 
funktionshindrade. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Ändra taxan för måltider inom omsorgen om funktionshindrades 

gruppbostäder där möjlighet till att laga egen mat ej finns till att det blir en fast 

och en rörlig del. Den fasta delen blir 2000 kronor/månad och följer den 

uppräkningen som ev. sker. Den rörliga delen följer taxan inom 

dagligverksamhet.  

2. Taxan gäller från och med 1 november 2019. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ändring av tidigare fattat beslut på införande av taxa för måltider inom omsorgen 

om funktionshindrade.  

Vid beslutet från KF den 30/9 § 112 beslutades det att införa taxa för måltider enligt 

samma taxa som redan finns inom äldreomsorgens särskilda boende. Den taxan är 

baserad på en helhetstjänst med färdiglagad mat och helpension. Taxan som skall 

gälla för gruppbostad är för råvaror då de lagar sin mat själva. Det innebär att 2000 

kronor räcker som en fast del varje månad för att täcka inköpen.  

De dagar brukarna är på daglig verksamhet betalar de taxan som redan finns i 

kommunen inom dagligverksamhet.    

Verksamhetschef Karin Henningsson föredrar ärendet.  

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att ändra taxan för måltider 

inom omsorgen om funktionshindrades gruppbostäder där möjlighet till att laga 

egen mat ej finns.  

2. Att det blir en fast och en rörlig del. Den fasta delen blir 2000 kronor/månad 

och följer den uppräkningen som ev. sker. Den rörliga delen följer taxan inom 

dagligverksamhet.  

3. Att taxan börjar tas ut från och med 1/11-2019 (Fredrik Pahlberg och Karin 

Henningssons tjänsteutlåtande 2019-10-29). 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 47(50) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 288 

 

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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§ 289 Dnr 2019-000453  

Försäljning av kanalisation för bredband i Baståsen.  

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Försälja kanalisation för bredband i Baståsen till IP Only till ett pris av 80 000 

kronor. 

2. Godkänna upprättat överlåtelseavtal. 

3. Uppdra till firmatecknarna att underteckna handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

IP Only fick uppdraget av Byafiber att bygga Älgeredsområdet som Baståsen 

ingår i. 

IP Only ska dra en fiberledning genom Baståsen för att sedan gå norr om Grännsjön 

och vidare upp mot Annsjön och ansluta fastigheter utefter vägen. 

Om projektet inte genomförs är risken stor att fastighetsägare längs de sträckor som 

då inte blir dragna får vänta väldigt länge på fiber eftersom Nordanstigs kommun 

inte har medel att bygga ut snabbare än den takt som idag sker. 

Fiberstaden har varit delaktiga i diskussionerna kring detta och i utformningen av 

överlåtelseavtalet. 

Genom att avyttra den slang/kanalisation som avses minskas även miljöpåverkan då 

IP Only inte behöver gräva den sträckan.   

Kommunchef Fredrik Pahlberg föredrar ärendet.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningen föreslår till kommunfullmäktige att försälja kanalisation för bredband 

till IP Only till ett pris av 80 000 kronor (Fredrik Pahlbergs och Karin 

Henningssons tjänsteutlåtande 2019-11-04).  

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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§ 290 Dnr 2019-000435  

Avsägelse från politiskt uppdrag, Per Dahlström (V). 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna Per Dahlströms (V) avsägelse. 

2. Välja Petra Modée (V) som ny ersättare i ledningsutskottet för återstoden av 

mandatperioden 2019-2022.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Per Dahlström (V) har avsagt sig sitt politiska uppdrag som ersättare i 

ledningsutskottet. Kommunstyrelsen har att godkänna Per Dahlströms avsägelse 

samt välja ny ersättare i ledningsutskottet för återstoden av mandatperioden 

2019-2022.            

Yrkanden 

Ulrika Jonsäll (V) föreslår Petra Modée (V) som ny ersättare i ledningsutskottet.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ulrika Jonsälls förslag och finner det antaget.  
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§ 291 Dnr 2019-000335  

Riktlinjer för biståndsenheten 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna de reviderade riktlinjerna för biståndsenheten.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har i § 213/2019-09-10, antagit nya riktlinjerna för 

Biståndsenheten med tillhörande standardtider för skälig levnadsnivå.  

Det har framkommit när man har påbörjat handläggning enligt de nya riktlinjerna 

att det inkommit ansökningar om bl.a. förflyttningar som ska ingå i standardtider 

för skälig levnadsnivå. Utöver detta så har den utökade tiden för tvätt med strykning 

tagits bort och strykning anses nu ingå i den standardtid för tvätt som finns kvar 

inom riktlinjerna. Denna revidering är därför ett förtydligande av insatser för att inte 

skapa missuppfattningar om vad som skall ingå och för att handläggningen skall bli 

rättssäker.   

Socialchef Kristina Berglund föredrar ärendet.  

      

      

      

 

 


