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§ 193 Dnr 2017-000351  

Godkännande av dagordning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna dagordningen med föreslagna ändringar.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska godkänna dagordningen.  

Följande extraärenden anmäls: 

Vattnet i Gnarpsområdet 

Information om Lex Sarah-anmälan 

Korttidsplatser 

Tackfilm till personal 

Vinkeln 

Bergsjögården 

Ärende som utgår: 

Ärende 16 Gemensam översiktsplanering i Sundsvallsregionen.  
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§ 194 Dnr 2020-000032  

Ordföranden informerar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) informerar om följande aktuella 

ärenden: 

Nu kör vi digitala möte där det är möjligt. Kommunfullmäktige genomfördes 

digitalt och det gick ganska bra. 

Kommunstyrelsen idag är det första digitala kommunstyrelsen, det borde gå bra. 

Regionalt kommunsamråd skedde även det digitalt. Med en intressant föreläsning 

om vikten att röra sig med forskningsrapporter som visar på vilka risker det finns 

tex när barn blir stillasittande för många timmar per dag. En rapport från 

jämlikhetsutredningen presenterades som förhoppningsvis kommer att presenteras i 

kommun under hösten 2021. 

En Jubileumsfest med medarbetare som varit anställd i 25år samt nyblivna 

pensionärer kunde hållas på En liten sjökrog innan restriktionerna skärptes. 

Erfarenhetsmässigt så samlar dessa pensionärer ihop 760 års anställning. Där den 

som varit längst har varit anställd i drygt 47 år. 

Ägardialog med Nordanstigs vatten skedde även det digitalt. 

Sundsvallsregionen hade, även dem, ett digitalt styrelsemöte. Det valdes en ny 

ordförande efter Peder Björk, som heter Stefan Dalin och är kommunstyrelsens 

ordförande i Timrå kommun. 

Provsänkningen av dammen i Gällsta har orsakat större påverkan än beräknat. Flera 

fastighetsägare blev utan eller fick missfärgat vatten. Nivån är åter höjd och de 

börjar återfå sina vattennivåer. Verksamheten har snabbt hjälpt alla berörda för att 

de ska påverkas så lite som möjligt.  

De allra flesta kollektivavtalen är klar. Kommunal har fått igenom en 

engångsersättning på 5 500 kr.  

Vi har dessutom beslutat om att även timanställda ska få ut detta. Något som inte 

var i avtalet.  

Detta tycker jag är fantastiskt bra! Speciellt när vi har varit så beroende av dessa 

människor, som ställt upp fantastiskt bra, så tycker jag att det inte skulle varit 

schysst att inte ge dom detta när den fasta personalen får.   
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§ 195 Dnr 2014-000096  

Information om projektet Fishing in the middle of 
Sweden. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs kommun beslutade 2014 att delta i projektet Fishing in the middle of 

Sweden. Projektet är ett regionalt samarbetsprojekt för att utveckla fisketurismen i 

regionen. Projektet var från början tänkt att sträcka sig över hela länet men blev ett 

projekt för Hälsinglands kommuner. Bollnäs kommun har varit projektägare och 

Stefan Barenfeld projektledare. Projektet går till sista februari 2021. 

Vid dagens sammanträde informerar Stefan Barenfeld om projektet. 

Sammantaget med ett annat projekt i samma riktning har arbetet pågått i tio år. 

Sportfiskeintresserade från nord- och mellaneuropa har varit målgruppen för 

projektet men även svenska och skandinaviska fisketurister. Idéen har varit att 

erbjuda ett hållbart fiske, fånga och släppa tillbaka, men även att turista i 

Hälsingland i övrigt. Fiskeupplevelsen som har gått bäst är ett veckovis boende med 

plats för flera personer i direkt anslutning till fiskevattnen. Projektet har haft direkt 

kontakt med utländska resebyråer och deltagit i mässor utomlands. 

Sammantaget är det tio destinationer i Hälsingland som säljer bra varav en finns i 

Bergsjö. 

Under perioden 2010-2020 har bokningar genomförts för sammantaget 12 miljoner 

kronor. Projektets totala kostnad är sju miljoner kronor. Det har varit positivt för 

företagsklimatet och investeringar beräknas ha genomförts för 16-18 miljoner 

kronor. 

Bidrag har sökts ur Allmänna Arvsfonden för ett kompletterande projekt, Fiska dig 

friskare.  
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§ 196 Dnr 2020-000199  

Kommunchefen informerar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund och personalchef Maritta Rudh informerar om den 

pågående löneöversynen och medarbetarenkäten. 

Medarbetarenkäten har genomförts vart annat år sedan 2012 och i september i år 

genomfördes den igen. 448 anställda av 619 svarade på enkäten. 

Enkäten visar generellt höga betyg och totalt är betygen högre än 2018. 

Enkätsvaren visar att vi är sämre på att informera om fullmäktiges övergripande 

mål och bättre på att informera om den egna arbetsplatsens mål. 

Medarbetarenkäten har dragits mer ingående i ledningsutskottet och den finns även 

att läsa på den interna webbplatsen. 

Löneöversynen har varit kraftigt försenad detta år på grund av coronapandemin. Nu 

är dock de flesta överenskommelserna klara och målet är att de nya lönerna ska 

kunna sättas innan årsskiftet. Avtalet för Kommunal räcker från november 2020 och 

41 månader framåt. Beloppen är klara inför löneöversynen. Ett engångsbelopp på 

5 500 kronor för tiden 1 maj till 31 oktober kommer att betalas ut, och det är 

förhandlat att även gälla timanställda. Vision, SSR och Ledarna tecknar sifferlösa 

avtal på 41 månader. 
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§ 197 Dnr 2020-000115  

Coronaviruset och Covid-19. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund informerar om nuläget och åtgärder som har vidtagits 

med anledning av Coronaepidemin.  

Sent under måndagen kom beskedet att vi har fått in smittan på ett av våra 

äldreboenden. En boende har konstaterats positiv för Covid-19. Nu testas alla 

övriga som bor där och personalen och vi inväntar provsvar. Den aktuella 

avdelningen är stängd och åtgärder är vidtagna. 

I övrigt har nya restriktioner tillkommit för barn i skola och förskola som nu ska 

vara hemma om det finns konstaterad smitta i familjen. 

Den här vågen har skapat mer oro än den förra. Den stora frånvaron bland 

personalen gör att läget blir än mer krävande. 

Testningen tar lång tid och gör att bland annat personal med vanliga förkylningar 

blir borta onödigt länge. 

Sandra Bjelkelöv (SD) frågar om den så kallade Vinkeln kommer att användas nu 

när det är konstaterad smitta på ett av äldreboendena. Detta med tanke på att den 

största delen av de som bor på särskilda boenden är dementa. 

Erik Hedlund svarar att verksamheten håller på att förbereda sig för det. 

Det är för tidigt att säga vad som orsakat att smittan tagit sig in på äldreboendet 

men det är så klart viktigt att vi får kännedom om det så att vi kan förbättra och 

förebygga.  
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§ 198 Dnr 2019-000482  

Information om projektet med Hälsingeboken. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Under 2018 beslöt Ljusdals kommun och Ovanåkers kommun m.fl. att påbörja en 

varumärkesprocess tillsammans med Destination Järvsö AB. Alla sex 

hälsingekommuner deltar i projektet. Detta arbete har resulterat i att ta fram en 

fysisk bok. Hälsingeboken är tänkt att konkretisera ner insikterna till en gemensam 

handbok och grafisk identitet för varumärket Hälsingland; vad varumärket står för 

och betyder samt ge verktyg för positionering gentemot andra regioner/områden i 

Sverige utifrån ett bo-, leva-, verkaperspektiv. 

Nu är Hälsingeboken klar och Maria Rosén från projektet informerar 

kommunstyrelsen om arbetet. Hälsingeboken är en intern handbok som ska syfta till 

att vi tillsammans ska uppnå vår gemensamt formulerade vision: 

Att tillsammans bygga ett levande och växande landskap, verka för inflyttning, fler 

besökare och att etablera Hälsingland som ett av Sveriges topp fem resmål.  
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§ 199 Dnr 2020-000325  

Information om ny ledningsorganisation för 
Nordanstigs och Hudiksvalls kommuner. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Vid dagens sammanträde deltar Anders Zetterlund och Mats Åberg, Norrhälsinge 

räddningstjänst och informerar om ny lagstiftning som träder i kraft 1 januari 2021. 

Ändringarna gäller främst Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, och en del av 

lagkraven ska vara genomförda 2022.  

Ändringarna kommer att påverka handlingsprogrammet utifrån lag om skydd mot 

olyckor, den kommunala tillsynen och ledningssystemen. 

Länsstyrelsen ska inte behöva ta över räddningstjänsten vid stora och långvariga 

insatser. 

Ledningsverksamheten kommer att justeras och beräknas vara klar 1 april 2021.  
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§ 200 Dnr 2020-000326  

Information om Regional besöksnäringsorganisation i 
Gävleborg. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden Ola Wigg (S) informerar om att Region Gävleborg i dagsläget inte 

kommer att förlänga projektet Scandinavian Xperience. Nordanstigs kommun är en 

av fyra delägare i bolaget Visit Hälsingland Gästrikland vars prioriterade uppgift är 

att driva detta projekt.  

Det har beslutats på ägarsamrådet att ge styrelsen i uppdrag att påbörja processen 

med att avveckla bolaget. Detta innebär att Regionen och Hälsinglands övriga 

kommuner inte kommer att gå in i bolaget som det var tänkt från början.  
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§ 201 Dnr 2020-000033  

Information från utskotten. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottets ordförande Carina Ohlson (C) informerar om följande aktuella 

ärenden: 

Aktuellt i utskott och sociala myndighetsnämnden. Ekonomin ser ut som tidigare, vi 

vill se handlingsplan från Individ- och familjeomsorgen. 

Vi har idag fått rapport om at vi har fått in Covid-19 på våra äldreboenden, tyvärr 

finns även några smittade inom hemtjänsten. Smittan kommer från alla håll nu, 

därför har man bett anhöriga att undvika besök om man kan, självklart får de besöka 

men bör verkligen vara friska.  

Vi har sett att man inte anmäler så kallade aj och oj i KIA, jag anser att det är 

allvarligt när man inte anmäler detta. Vi uppmanar alla att anmäla tillbud och 

olyckor, annars kan vi heller inte förebygga dem.  

Vi ser fram emot 2021 och ett vaccin som kommer att göra att vi kan börja jobba på 

ett normalt sätt både inom arbetsmarknadsenheten och resterande verksamheter.  

Det vi lärt oss nu är att vissa möten fungerar lika bra på länk, och att man kan jobba 

hemifrån ibland. Jag tycker det är en lärdom vi verkligen ska ta med oss, både 

miljön och stressen man kan känna av att åka långa resor minskar om man jobbar 

smart framöver också.  

Jag vill önska er alla en god jul och ett gott nytt år, nu tar vi i med alla krafter för att 

minska smittspridningen och skydda varandra. Och all personal vi har anställda i 

denna kommun är helt fantastiska som klarat av alla utmaningar de ställts inför 

detta år, alla ska ha en stor eloge och verkligen vara stolta över sig själva, 

varenda en!  

 

Ledningsutskottets ordförande Stig Eng (C) informerar om följande aktuella 

ärenden:  

Ostkustbanan AB:s styrelse tar nu fram ett remissyttrande på Trafikverkets förslag 

till investeringar under planperioden 2022-2034, eventuellt ytterligare 4 år. 

Trafikverkets förslag innebär att pågående investeringar är prioriterade under den 

kommande planperioden och det finns inte utrymme för några ytterligare projekt 

om man inte får rejält ökade anslag. 

För Nordanstigs del är det naturligtvis att den nya E4-an genom kommunen får 

finansiering och att fler etapper på Ostkustbanan får anslag, helst hela sträckan 

Gävle-Kramfors.   
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Forts. § 201 

 

Kostnadsutvecklingen på pågående projekt har en kostnadsökning som är 3 gånger 

högre än inköpsindex. Detta är en anledning till att pengarna inte räcker. 

 

Utbildningsutskottets ordförande Anette Nybom (S) meddelar att de mest aktuella 

ärendena just nu ligger som egna ärenden på dagordningen. Med anledning av 

coronapandemin kommer eleverna i årskurs 6 inte att åka till Bergsjö en dag i 

veckan.  

      

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(42) 

Sammanträdesdatum 

2020-12-01 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 202 Dnr 2020-000040  

Redovisning av pågående fastighetsprojekt. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Uppdra till verksamheten att lägga ut informationen på kommunens webbplats. 

2. I övrigt godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd och enhetschef Thomaz Nordh informerar 

om de pågående fastighetsprojekten. 

EPC-projektet 

Arthur Engbergskolan 

Vindsisolering, nya värmepumpar och ny ventilation 

Stora Bålle 

Ventilation, solceller, vindsisolering och ny belysning 

Gläntans förskola 

Solceller, ventilation, vindsisolering och ny belysning 

Arthur Engbergskolan och inflyttning av förskolan 

Beräknas vara klart i februari 2021, ca en månad senare än beräknat. 

Nya entrén blir klar senare än beräknat på grund av felleverans. 

Gnarps förskola 

Vissa problem med markförhållandena har upptäckts och det är inte klart ännu hur 

det ska lösas. Inflyttning i augusti 2021 kvarstår. En kostnadsredovisning kommer 

att lämnas till ledningsutskottet i januari. 

Väg till Råsjövallen 

Vägen till Råsjövallen är klar och besiktigad.  

Den blev 265 tkr dyrare än beräknat. 

Trygghetsboendet i Hagängsgården 

Två lägenheter är kvar att renovera. 

En är tomställd men den andra är fortfarande en SÄBO-plats. 

De kommer att renoveras samtidigt. 

Bållebo källaren 

Källaren har problem med vatten och behöver åtgärdas.  

      

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(42) 

Sammanträdesdatum 

2020-12-01 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 203 Dnr 2020-000038  

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Uppdra till Sociala myndighetsnämnden att lämna en rapport hur de avser att 

säkerställa att verksamheten kommer att ligga i fas med 2021 års budget, samt 

hur den kontinuerliga uppföljningen ska ske. Detta ska redovisas på 

kommunstyrelsens sammanträde 2 februari 2021. 

2. I övrigt godkänna redovisningen per oktober 2020.  

Sammanfattning av ärendet 

Vid kommunstyrelsens förra sammanträde uppdrog kommunstyrelsen till sociala 

myndighetsnämnden att på kommunstyrelsens sammanträde 1 december 2020 

lämna en rapport på hur de avser att hantera 2020 års prognostiserade 

budgetunderskott.  

Vid dagens sammanträde redovisar socialchef Kristina Norberg bl.a. följande: 

Beviljade placeringar belastar överskottet. 

Behöver arbeta mer integrerat med skolan. 

Utbildningsinsatser kring olika diagnoser. 

En åtgärd för en vuxen person borde ha belastat vård och omsorg istället. 

Våra egna familjehem tar inte emot ungdomar med beteendeproblem. Då måste vi 

använda konsultstödda familjehem eller HVB-hem. 

 

Övriga verksamheter 

Verksamheten har lämnat en rapport med nyckeltal per oktober 2020. Rapporten 

innehåller bland annat antal ärenden initierade av socialtjänsten, antal inskrivna i 

KAA (kommunala aktivitetsansvaret), antal beviljade hemtjänsttimmar, antal 

vårddygn inom korttids, Antal bygglov, startbesked och tillsynsärenden och antal 

besökare i simhallen.  

Ordföranden Ola Wigg (S) påtalar att antalet i kö till särskilda boenden saknas och 

borde ha varit med i redovisningen. 

Omsorgsutskottets ordförande Carina Ohlson (C) informerar att det är ca 

11-13 personer i kö just nu. Det är fler personer som har sökt plats men 

ansökningarna har inte hunnit behandlas än. 

  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(42) 

Sammanträdesdatum 

2020-12-01 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 203 

 

Den ekonomiska redovisningen visar följande avvikelser inom verksamheterna: 

Stab  1 847 tkr 

Tillväxt och service  966 tkr 

Utbildning  -647 tkr 

Vård och omsorg  -12 539 tkr 

Social omsorg  697 tkr 

Social myndighetsnämnd  -11 230 tkr 

Prognosen för kommunen på helår är ett positivt resultat med 22 731 tkr. 

Kommunchef Erik Hedlund informerar om att kommunen beviljats en första del i 

ersättning för uppkomna kostnader i samband coronapandemin.  

Beslutsunderlag 

1. Verksamheternas månadsrapport per oktober 2020, dok.nr. 123282 

2. Ekonomisk månadsuppföljning per oktober 2020, dok.nr. 123256 

3. Kristina Norbergs tjänsteutlåtande dok.nr. 123323   

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar att verksamheten får i uppdrag att redovisa hur den 

kontinuerliga uppföljningen ska ske. Rapport lämnas på kommunstyrelsens 

sammanträde 2 februari 2021.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.  
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§ 204 Dnr 2020-000006  

Redovisning enligt årsplan 2020 för 
utbildningsverksamheten. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen om att skolplikten redovisas till kommunstyrelsen i 

februari 2021.  

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsutskottets ordförande Anette Nybom (S) informerade om att det inte 

ännu finns tillräckligt med underlag för att redovisa skolplikten och att ärendet 

därför har flyttats till utbildningsutskottets möte 8 december.  

Detta innebär att kommunstyrelsen kommer att få den redovisningen i 

februari 2021.  

Beslutsunderlag 

Utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna informationen om att 

skolplikten redovisas i utbildningsutskottet i december 2020 och för 

kommunstyrelsen i februari 2021 (utbildningsutskottets protokoll § 115/2020, 

dok.nr. 123094).  
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§ 205 Dnr 2020-000297  

Justering av taxa enligt tobakslagen. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Avgiften för mindre förändring av tillstånd för tobak ska vara 3 000 kronor vid 

innehav av en butik i Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner samt att avgift för 

mindre förändringar i bolagets ytterligare butiker, som sker vid samma tillfälle som 

ovanstående, ska vara 500 kronor per butik.  

Sammanfattning av ärendet 

1 juli 2019 kom en ny tobakslag, Lagen om tobak och liknande produkter 

(2018:2088). I samband med att den nya lagen trädde i kraft beslutade Hudiksvalls- 

och Nordanstigs kommuner om nya taxor och avgifter. Enligt denna lag är butiker 

med tillstånd att sälja tobak skyldiga att anmäla förändringar till kommunen. 

Under året har tillståndsenheten uppmärksammat att inflödet av 

styrelseförändringar varit stort. Större ändringar som bolagsändringar där bolaget 

sälj i sin helhet finns med i nuvarande avgifter och kostar 6 000 kronor. 

Tillståndsenheten anser att arbetsinsatsen vid de mindre förändringarna, 

styrelseförändringar, utökning med e-handel m.m. är mindre omfattande och inte 

motsvarar en kostnad på 6 000 kronor. 

Enligt självkostnadsprincipen i kommunallagen ska kommunerna inte ta ut högre 

avgift än de som motsvarar tjänster som de tillhandahåller. Beräkningen är att den 

sortens utredningar tar ca två-tre timmar vilket motsvarar en avgift på 3 000 kronor. 

När ett bolag med flera butiker i Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner gör en 

mindre ändring i styrelsen berör det alla bolagets butiker i kommunerna. Vid dessa 

tillfällen blir arbetsinsatsen mindre per butik än om butikerna skulle hör till olika 

bolag. Med anledning av detta föreslår nämnden att en avgift på 3 000 kronor tas 

för första butiken och sedan ett tillägg på 500 kronor per butik i samma kommuner 

för att täcka olika administrationskostnader. 

Nämnden föreslår även att det vid större förändringar tas ut en liknande avgift som 

vid mindre, det vill säga när ett bolag driver flera butiker i Huksvalls och 

Nordanstigs kommuner tas en avgift på 6 000 kronor ut för första butiken och sedan 

ett tillägg på 500 kronor per butik.  

Beslutsunderlag 

1. Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd föreslår att Hudiksvalls och 

Nordanstigs kommunfullmäktige beslutar att avgift för mindre förändring av 

tillstånd för tobak ska vara 3 000 kronor vid innehav av en butik i Hudiksvalls 

och Nordanstigs kommuner samt att avgift för mindre förändringar i bolagets 

ytterligare butiker, som sker vid samma tillfälle som ovanstående, ska vara 500 

kronor per butik (Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnds protokoll § 

52/2020, dok.nr. 122580). 
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2. Ledningsutskottet beslutar att godkänna informationen samt att sända vidare 

ärendet till kommunstyrelsen (ledningsutskottets protokoll § 176/2020, 

dok.nr. 123177).  
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§ 206 Dnr 2020-000293  

Utökning av kapitalinsats Kommuninvest 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Kommunfullmäktige beslutar att Nordanstigs kommun till Kommuninvest 

ekonomisk förening (”Föreningen”) ska inbetala ett insatsbelopp om 

3 804 400 kronor samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder 

som krävs med anledning av inbetalningen.  

2. Bemyndigandet innebär att kommunstyrelsen beslutar om och vidtar de 

åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av 

ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett 

belopp motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare. 

3. Kommunstyrelsen bemyndigas att utse firmatecknare att för kommunstyrelsens 

räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt 

besluten ovan.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommuninvest Ekonomisk förening och Kommuninvest i Sverige AB har sedan 

2018 arbetat med en utredning kring kapitalbehov, kapitalisering och kapitalmål. 

Syftet är att dels möjliggöra Kommuninvests fortsatta kapitalisering och dels uppnå 

de krav på att ha kapital som myndigheterna kräver för att motverka risken för 

alltför låg bruttosoliditet.  

Kommuninvest inför en enhetlig och gemensam nivå på insatskapital för alla 

medlemmar. Den kommer att successivt öka från dagens 900 kronor per invånare 

till 1 300 kronor per invånare 2024.   

Nordanstigs kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening. Föreningen 

är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den 

kommunala sektorn i finansieringsfrågor. 

Beslut vid föreningsstämma 

Vid föreningsstämman 16 april 2020 beslutades om förändrade stadgar för 

Kommuninvest Ekonomisk förening. Förändringarna avsåg främst medlemmarnas 

insatskapital och Kommuninvests fortsatta kapitalisering. Därutöver lämnades även 

förslag till förändringar i sammansättning av ledamöter valberedningen i föreningen 

och lekmannarevisorerna uppdrag.  

Under 2018 startade Kommuninvest Ekonomisk förening och Kommuninvest i 

Sverige AB en utredning kring kapitalbehov, kapitalisering och kapitalmål. Med 

antaganden om kommunernas och regionernas investeringsbehov, Kommuninvests 

egen utlåningsprognos och ett antagande om en viss successiv ökning av antalet 

medlemmar, så beslutade föreningsstämman om ändringar för att möjliggöra 

Kommuninvests fortsatta kapitalisering och uppnå de krav som de regulativa 

myndigheterna har på kravet av att hålla kapital mot risken för alltför låg   
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bruttosoliditet. Kommuninvest, såväl Koncernen som Bolaget, har ett kapitalbehov 

motsvarande minst 1,0 procent i bruttosoliditetsgrad inklusive utlåningen.  

Sammanfattningsvis beslutade stämman 2020 följande avseende den framtida 

kapitaliseringen av Kommuninvest. 

• En kapitaliseringsperiod är fyra år. För varje kapitaliseringsperiod beslutar 

föreningsstämman om en kapitaliseringsplan för de kommande fyra åren. Beslutet 

vid föreningsstämman 2020 avser åren 2021 till 2024.  

 

• En gemensam och enhetlig nivå på insatskapital för alla medlemmar.  

 

• Det ska dock inte uteslutas att någon eller några av våra nuvarande medlemmar inte 

har möjlighet att kortsiktigt kunna betala in nytt insatskapital. Därför beslutade 

föreningsstämman att i stadgarna införa en undantagsbestämmelse som ger 

föreningsstyrelsen möjlighet att av särskilda skäl ge tillfällig dispens till den medlem 

som efter ansökan inte anser sig ha möjlighet att betala upp till en högre insatsnivå. 

Föreningsstyrelsen kan endast ge dispensen under den period som kapitalplanen 

omfattar, d.v.s. de kommande fyra åren. 

 

• Stämmobeslutet innebär att insatskapitalet för kommuner successivt ökar från 900 till 

1300 kronor per invånare år 2021 till 2024.  

 

Återbetalning av förlagslån 

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 

miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån 

på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat 

till de nivåer som krävs av Finansinspektionen. Föreningen har därför använt 

lånebeloppet till att finansiera ett separat förlagslån från Föreningen till 

Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar deltog i förlagslånen.  

Ekonomichef Björn Hylenius föredrar ärendet.  

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2020-11-02, dok.nr. 

122824. 

2. Ledningsutskottet beslutar sända ärendet vidare till kommunstyrelsen samt 

begär ett tillägg till beslutsunderlaget avseende vad kommunens betalningsplan 

är avseende Kommuninvest och vad kommunens totalvolym är i 

Kommuninvest (ledningsutskottets protokoll § 175/2020, dok.nr. 123176). 

3. Information om kapitaliseringen av Kommuninvest (Björn Hylenius 

sammanställning dok.nr. 121761). 
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Yrkanden 

Stig Eng (C) med bifall av Carina Ohlson (C) yrkar bifall till förslaget.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.  
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§ 207 Dnr 2020-000296  

Kretsloppsplan för Nordanstigs kommun 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Anta kretsloppsplan för Nordanstigs kommun 2021-2025. 

2. Nuvarande avfallsplan som gäller till årsskiftet 2020/2021 ersätts med denna.  

 

Sammanfattning av ärendet 

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

avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering. Planen utgör tillsammans med 

kommunens lokala föreskrifter om avfallshantering kommunens 

renhållningsordning. Plan och föreskrifter ska fastställas av kommunfullmäktige. 

Planen utgår från Agenda 2030-målen och relaterar främst till EU:s avfallsdirektiv 

och avfallsmål och Sveriges miljömål.   

Hälsingland har sedan 2015 samverkat kring arbetet med framtagande, 

genomförande och uppföljning av kommunal avfallsplanering. Nuvarande 

planperiod är 2015 - 2020.   

Denna plan benämns ”Kretsloppsplan” i syfte att vidga synen på de utmaningar och 

behov som kommunerna står inför och få en bättre koppling till Agenda 2030, 

Sveriges miljömål och cirkulär ekonomi.   

Förslag till kretsloppsplan perioden 2021 – 2025 har tagits fram via arbete i en 

regional kretsloppsplanegrupp och lokala grupper i varje kommun. Under arbetet 

har en del av arbetet koordinerats med Gästrikland (seminarier m.m.) och såväl 

länsstyrelsen som Region Gävleborg har involverats. Det viktigaste arbetet sker i 

den egna kommunen.   

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att anta kretsloppsplan för Nordanstigs kommun 

2021-2025 samt  

2. att nuvarande avfallsplan som gäller till årsskiftet 2020/2021 ersätts med denna 

(Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2020-10-29, 

dok.nr. 122764). 

3. Kretsloppsplan 2021-2025, dok.nr. 122859. 

4. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att anta kretsloppsplan för 

Nordanstigs kommun 2021-2025 samt att nuvarande avfallsplan som gäller till 

årsskiftet 2020/2021 ersätts med denna (ledningsutskottets protokoll 

§ 157/2020, dok.nr. 123188).  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(42) 

Sammanträdesdatum 

2020-12-01 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 207 

 

Yrkanden 

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

ledningsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Anette Nyboms yrkande och finner det antaget.  
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§ 208 Dnr 2020-000295  

Skolsituationen på Gnarps skola 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Under en tid har situationen på Gnarps skola varit ett arbetsmiljöproblem för 

personalen och efter att ha bedömt att elevernas säkerhet inte har kunnat garanteras 

beslutade utbildningschefen att flytta årskurserna 4-6 från Gnarps skola till Bergsjös 

och Harmångers skolor. Beslutet gäller från 2 november 2020. 

Thomas Larsson, utbildningschef informerade om att flytten av elever från Gnarps 

skola till Bringsta skola och Bergsjö skola, har gått bra.  

Gnarps elever i årskurs 4 har blandats med Bringstas elever och är fördelade på två 

klasser. Gnarps årskurs 5 har bildat en egen klass på Bergsjö skola. Gnarps årskurs 

6 har blandats med Bergsjös elever och är fördelade på två klasser. 

Flytten har fungerat bra både med mottagande på de nya skolorna samt med 

transporterna. 

På Gnarps skola är Malin Norin tillförordnad rektor. Malin har fått förstärkning av 

Catarina Qviberg, pensionerad skolledare. Situationen på Gnarps skola upplevs som 

stabil.  

Beslutsunderlag 

Utbildningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner informationen 

(utbildningsutskottets protokoll § 117/2020, dok.nr. 123097).  
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§ 209 Dnr 2019-000235  

Biblioteksplan 2021 för Nordanstigs kommun. 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta förslag till biblioteksplan för 2021.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Biblioteket ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra 

till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteksverksamheten ska finnas 

tillgänglig för alla. 

Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan 

användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. 

En av bibliotekets funktioner är som social mötesplats och öppet offentligt rum. 

Lokalernas tillgänglighet och bibliotekets öppettider är viktiga för att kunna nå alla. 

Biblioteket är en del i kommunens arbete för demokrati och yttrandefrihet. 

Sedan hösten 2006 samarbetar folkbiblioteken i Gävleborgs län under namnet 

HelGe-biblioteken. HelGe-biblioteken fungerar som ett enda stort bibliotek. 

Samarbetet innebär gemensamt bibliotekssystem med gemensam server, katalog, 

låntagarregister, lånekort och gemensam webbplats. Det går regelbundna 

boktransporter mellan huvudbiblioteken i kommunerna.  

Bibliotekschef Lena Gräntz har utarbetat ett förslag till biblioteksplan för 2021 som 

utbildningschef Thomas Larsson föredrar. Planen gäller för 2021. Inför 2022 ska en 

gemensam biblioteksplan utarbetas för alla kommuner i HelGe-samarbetet.  

Beslutsunderlag 

1. Förslag till Biblioteksplan 2021, dok.nr. 122896. 

2. Utbildningsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att besluta fastställa 

biblioteksplanen för 2021 (utbildningsutskottets protokoll § 120/2020, 

dok.nr. 123100).  

Yrkanden 

Carina Ohlson (C) yrkar bifall till utbildningsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons yrkande och finner det antaget.  
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§ 210 Dnr 2019-000495  

Skolpeng 2021 för Nordanstigs kommun. 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta förslag till skolpeng för 2021 enligt bilaga.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har ansvar för att fastställa skol- och barnomsorgspeng för 2021. 

Beloppet har denna gång fastställts med hjälp av en socioekonomisk 

resursfördelningsmodell (se bilaga). Modellen har använts för fristående skolor och 

förskolor inom kommunen. Interkommunal ersättning liksom fristående skolor och 

förskolor i andra kommuner har i stället erhållit ett genomsnittligt socioekonomiskt 

belopp och utifrån fastställd budgetram för utbildningsverksamheten 2021 (se 

bilaga). 

Ytterligare en förändring vad gäller resursallokeringen har införts. Skolpengen har 

blivit en stadiepeng. Detta med anledning av de olika timplaner som gäller för låg-, 

mellan- och högstadium. Utfallet redovisas i bilagan Socioekonomisk 

resursfördelningsmodell. 

Utbildningschef Thomas Larsson föredrar ärendet.  

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar om skolpeng för 2021 i 

enlighet med bifogade handlingar (Thomas Larssons tjänsteutlåtande 

2020-11-03, dok.nr. 122848). 

2. Utbildningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar om skolpeng för 

2021 i enlighet med bifogade handlingar (utbildningsutskottets protokoll 

§ 119/2020, dok.nr. 123099). 

3. Förslag till skolpeng 2021 dok.nr. 122895.  

Yrkanden 

Johan Norrby (SD), med bifall av Sandra Bjelkelöv (SD) yrkar att ärendet 

återremitteras. 

Anette Nybom (S), med bifall av Petter Bykvist (V), Michael Wallin (M) och Stig 

Eng (C), yrkar bifall till utbildningsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde 

eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Anette Nyboms yrkande och finner det 

antaget.     
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§ 211 Dnr 2020-000324  

Överklagat ärende hos JO gällande skolpeng 2019 
Hudik Friskoleutbildning AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta utbildningschef Thomas Larssons förslag till yttrande till JO.  

 

Sammanfattning av ärendet 

JO har begärt kompletterande upplysningar om hanteringen av ett överklagande och 

ställer två frågor som ska besvaras. 

När överlämnade kommunstyrelsen det överklagande från Hudik Friskoleutbildning 

AB som är daterat den 5 juli 2019 till förvaltningsrätten? 

Hur har kommunstyrelsens hantering av överklagandet daterat den 5 juli 2019 

förhållit sig till 45 § tredje stycket och 146 § första stycket i förvaltningslagen 

(2017:900)? 

Utbildningschef Thomas Larsson föredrar ärendet och lämnar följande förslag till 

yttrande över förvaltningsrättens frågor: 

Det går inte att besvara de här frågorna. Det var många turer i detta ärende. Det är 

inte registrerat när överklagandet skickades vidare till förvaltningsrätten och vi har 

inte kunnat bringa klarhet i den saken. Därmed går heller inte den andra frågan att 

besvara.  
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§ 212 Dnr 2020-000285  

Öppnande av korttids för barn 

Kommunstyrelsens beslut 

Uppdra till verksamheten att öppna ett Korttids för barn, i egen regi och därmed 

göra det möjligt att ta hem en del av de tjänsteköpsärenden som görs idag.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheten ser att behoven av platser för barn ökar i kategorin korttidsboende 

och därmed behovet av att köpa platser. Verksamheten ser också att antalet 

ansökningar hos bistånd ökar.  

Kommunen köper förnärvarande 23 dygn/kvartal till priset av 5 632 kr /dygn där 

det tillkommer taxikostnader på 56 000 kr per år för transporter till och från skola. 

Idag har kommunen en årskostnad på 574 144 kronor. 

Att öppna eget korttids för barn skulle även kunna göra det möjligt att erbjuda detta 

som ett alternativ till de som ansöker om korttidsboende/avlastning i ett familjehem. 

Det är i dag mycket svårt att hitta familjer som är villiga att ta dessa uppdrag, och 

då får dessa barn inte sina insatser/behov tillgodosedda eller får vänta länge på att 

beslutet verkställs och kommunen får föreläggande på vite för att verkställigheten 

dragit över tiden. Verksamheten ser vikten av att kommunen kan erbjuda denna 

insats i egen regi och att på sikt minska kostnader för tjänsteköp.  

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunen åter öppnar ett eget ”korttids” för barn 

och gör det möjligt att ta hem en del av de tjänsteköpsärenden vi har. (Susanne 

Pettersson och Karin Henningssons tjänsteutlåtande, daterat 2020-10-06, 

dok. nr 122276). 

2. Omsorgsutskottet beslutar att tjänsteutlåtandet kompletteras med en ekonomisk 

analys och skickas vidare till kommunstyrelsen (omsorgsutskottets protokoll 

§ 100/2020, dok.nr 122574).  

3. Ekonomisk analys Dok.nr. 122889. 

4. Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till omsorgsutskottet för 

komplettering av den ekonomiska analysen (kommunstyrelsens protokoll 

§ 180/2020, dok.nr. 122981). 

5. Verksamhetens kompletteringar med ekonomisk påverkan (Karin 

Henningssons tjänsteutlåtande 2020-11-27, dok.nr. 123315). 

6. Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar bifalla förslag till 

beslut (omsorgsutskottets protokoll § 120/2020, dok.nr. 123315).  
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Forts. § 212 

 

Yrkanden 

Carina Ohlson (C), med stöd av Petter Bykvist (V), Sandra Bjelkelöv (SD) och 

Anette Nybom (S), yrkar bifall till verksamhetens förslag.  

Propositionsordning 

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

 

 



 

Nordanstigs kommun 
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§ 213 Dnr 2020-000298  

SKR ESF-projekt med fokus på sociala företag 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna att enhetschef för Arbetsmarknads- och flyktingenheten deltar i en 

referensgrupp till SKR:s ESF-utvecklingsprojekt med fokus på sociala företag.  

2. Godkänna att enhetschef medfinansierar projektet med arbetad tid, max 10% 

av en heltidstjänst.  

3. Beslutet gäller under förutsättning av att projektet startas enligt planering givet 

läget vid detta beslutstillfälle. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges kommuner och Regioner har under några år fokuserat på utvecklandet av 

kommunernas arbete med och om sociala företag och särskilt arbetsintegrerande 

sociala företag. I detta arbete har enhetschef för Arbetsmarknads- och 

flyktingenheten Bente Sandström deltagit dels i SKR:s nationella nätverk samt en 

arbetsgrupp för att ta fram en handbok. Efter att handboken tagits fram och 

lanserats har SKR nu planer på ett ESF-projekt till vilket det ska knytas en 

referensgrupp. I den referensgruppen är enhetschef tillfrågad att ingå. Målet med 

projektet har vi i Nordanstig uppnått så det är inte aktuellt att ingå i projektet som 

deltagande kommun.  

Projektet planeras att inledas i januari 2021 och pågå fram till och med december 

2022. Projektet kommer att ha fokus på nätverkande, erfarenhetsutbyte och 

kompetensutveckling med målet att varje kommun efter projektet har: 

• Ett policydokument och en handlingsplan för kommunens samverkan med 

sociala företag 

• En etablerad intern- och en extern samverkansstruktur för frågan 

• Genomförda affärer och/eller pågående partnerskap eller upphandling  

 

SKR söker 12 kommuner som vill vara med i ett tvåårigt projekt för att tillsammans 

med andra kommuner utveckla sin samverkan med sociala företag enligt den modell 

som de presenterar i handboken. Referensgruppen är bland annat tänkt att 

tillsammans med projektägaren stötta dessa kommuner.   
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Forts. § 213 

 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka att 

enhetschef för Arbetsmarknads- och flyktingenheten deltar i en referensgrupp 

till SKRs ESF-utvecklingsprojekt med fokus på sociala företag. Att tillstyrka 

att enhetschef medfinansierar i projektet med arbetad tid, max 10%. Beslutet 

gäller under förutsättning av att projektet startas enligt planering givet läget vid 

detta beslutstillfälle (Kristina Norbergs och Bente Sandströms tjänsteutlåtande 

2020-10-28, dok.nr. 122793) 

2. Erbjudande om medverkan, Sveriges kommuner och Regioner, dok nr 122591. 

3. Omsorgsutskottet beslutar att tillstyrka förslag till beslut och skickar ärendet 

vidare till kommunstyrelsen för beslut (omsorgsutskottets protokoll 

§ 113/2020, dok.nr. 123219. 

 

Yrkanden 

Carina Ohlson (C) yrkar bifall till verksamhetens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons yrkande och finner det antaget.  
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§ 214 Dnr 2020-000299  

Coronarelaterat krisstöd till föreningar 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Omfördela 49 300 kronor från Spontankassan och ca 100 000 kronor från 

övriga föreningsbidrag, totalt ca 150 000 kronor till Coronarelaterat 

kompensationsstöd. 

2. Delegera till handläggare att besluta om fördelning av stödet. 

3. Föreningarna kan ansöka under perioden 10 december 2020 till 10 januari 

2021. Beslut om fördelning och utbetalning sker senast sista januari 2021.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Föreningar har, som övriga samhället, drabbats på olika sätt av coronapandemin. En 

del har fått ökat antal medlemmar och en del har varit tvungna att helt ställa in 

verksamheten under våren.   

Kultur- och fritidsenheten har under våren gjort en kartläggning över hur corona har 

påverkat kommunens föreningar. Under hösten har föreningar på uppmaning av 

kultur- och fritidsenheten själva hört av sig och berättat läget. Många har en 

ansträngd situation fortfarande. Det har varit en hel del intäktsförluster, de flesta har 

dock inte hamnat i något akut läge där föreningens existens hotas. 

De flesta idrottsföreningar har klarat sig förhållandevis bra. Några föreningar där 

stora publika evenemang uteblivit har fått större intäktsbortfall, evenemang som till 

exempel bilbingo i Bergsjö, Bergsjödagen, hästrallyt och dans på Älvstagården. Det 

statliga stöd som har kunnat sökas för vårens aktiviteter söktes av två föreningar i 

Nordanstig. För sommarens aktiviteter räknar fritidsenheten med att fler föreningar 

sökt stödet. Besked om den här ansökningsperioden väntas under november. 

Föreningar med samlingslokaler har påverkats en hel del på grund av att all 

uthyrning uteblivit. De har inte kunnat söka statligt stöd för intäktsbortfall tidigare, 

regeringen anslog medel till detta under oktober. Besked om vilka som sökt och 

som får sina ansökningar beviljade väntas i slutet av november. 

Beredningsgruppen fick i uppdrag från senaste LU att komma med förslag till 

kommunstyrelsen den 1 december, på hantering av ett kommunalt stöd till 

föreningar utifrån Coronapandemin.  

En justering i fördelningen av medel diskuteras och justeras till att 49 300 kronor 

fördelas från Spontankassan och 100 000 kronor från övriga föreningsbidrag.  
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Forts. § 214 

 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår (efter att ärendet även hanterats i KS-

beredningen för föreningsbidrag) kommunstyrelsen att besluta om att 

omfördela medel till stöd för föreningar som drabbats av coronapandemin 

inom 2020:s budget. Att Spontankassans återstående medel används i 

omfördelningen (Hans-Åke Oxelhöjds och Helena Havelas tjänsteutlåtande 

2020-11-02, dok.nr. 122828). 

2. Ledningsutskottet beslutar att sända vidare ärendet till kommunstyrelsen 

(ledningsutskottets protokoll § 188/2020, dok.nr. 123189). 

3. Kommunstyrelseberedningen för föreningsbidrag föreslår att kommunstyrelsen 

beslutar att omfördela 150 000 kronor ur Spontankassan till ett 

kompensationsstöd till föreningar utifrån den påverkan pandemin haft på 

föreningarnas ekonomi 2020. Delegera till handläggare att besluta om 

fördelning av stödet. Föreningarna kan ansöka under perioden 10 dec- 10 

januari. Beslut om fördelning och utbetalning sker senast sista januari 2021 

(Stig Engs tjänsteutlåtande 2020-11-27, dok.nr. 123314). 

 

Yrkanden 

Andreas Högdahl (NoP) yrkar bifall till förslaget att omfördela totalt 150 tkr från 

föreningsbidragen till coronarelaterat krisstöd.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Andreas Högdahls yrkande och finner det 

antaget.  
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§ 215 Dnr 2019-000458  

Motion om kostnadsfri frukt på kommunens 
grundskolor. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Avslå motionen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Sandra Bjelkelöv (SD) har lämnat en motion där hon föreslår att kommunstyrelsens 

utbildningsutskott får i uppdrag att utreda möjligheten att införa kostnadsfri frukt på 

kommunens grundskolor. Detta för att förbättra barn och ungas hälsa.  

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar: Kostnadsfri frukt beräknas 

kosta ca 500 tkr per år vilket idag inte finns i budgeten. Undersökningar visar 

även att det är viktigare för eleverna att röra på sig och att undvika socker än 

att äta frukt. Motionen bör därmed avslås (Erik Hedlunds och Thomas 

Larssons tjänsteutlåtande 2020-09-18, dok.nr. 121977). 

2. Utbildningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar avslå motionen 

(utbildningsutskottets protokoll § 121/2020, dok.nr. 123101).  

Yrkanden 

Anette Nybom (S) yrkar bifall till utbildningsutskottets förslag. 

Sandra Bjelkelöv (SD) med stöd av Johan Norrby (SD) yrkar bifall till motionen.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Anette Nyboms och Sandra Bjelkelövs yrkanden 

och finner Anette Nyboms yrkande antaget. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Den som stöder Anette Nyboms yrkande röstar Ja. 

Den som stöder Sandra Bjelkelövs yrkande röstar Nej. 

Omröstningsresultat 

Med elva Ja-röster för Anette Nyboms yrkande mot två Nej-röster för Sandra 

Bjelkelövs yrkande antar kommunstyrelsen Anette Nyboms yrkande. 
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Forts. § 215 

 

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 

Michael Wallin (M) X 

Sandra Bjelkelöv (SD)  X 

Johan Norrby (SD)  X 

Summa  11 2 
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§ 216 Dnr 2018-000382  

Motion om premie för goda studieresultat. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Avslå motionen.  

Sammanfattning av ärendet 

Sandra Bjelkelöv (SD) har lämnat en motion där hon föreslår att en premie och ett 

diplom ska ges till den elev som presterat bäst under ett läsår, detta inom samtliga 

ämnen i skolan. Vidare föreslår hon att den elev som lyft sig mest under läsåret 

också ska premieras.  

Sverigedemokraterna föreslår i motionen att fullmäktige beslutar att utreda 

förutsättningar, kostnader och möjligheter för hur ett införande av en premie för 

goda studieresultat kan utformas och genomföras, gärna utifrån andra likvärdiga 

projekt.   

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar: Skolan arbetar idag för att ge 

eleverna rätt stöd för att klara inlärningen så bra som möjligt. Skolan arbetar 

även med Tillgänglig undervisning och Strategier för god undervisning. Skolan 

har också ett evenemang i samband med Nobel-dagen där priser delas till 

elever i ett antal ämnen och även ett så kallat Fredspris som delas ut till den 

elev som väljs som en bra kamrat. Motionen kan därmed anses besvarad (Erik 

Hedlunds och Thomas Larssons tjänsteutlåtande 2020-08-31, dok.nr. 121689). 

2. Utbildningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar avslå motionen 

(utbildningsutskottets protokoll § 122/2020, dok.nr. 123102).  

Yrkanden 

Anette Nybom (S) yrkar bifall till utbildningsutskottets förslag. 

Sandra Bjelkelöv (SD) yrkar bifall till motionen.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Anette Nyboms och Sandra Bjelkelövs yrkanden 

och finner Anette Nyboms yrkande antaget.  
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§ 217 Dnr 2018-000387  

Motion om att stryka tillägget i inriktningsbeslut om fria 
vandringsvägar i vattendrag. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Avslå motionen med följande motivering: 

Tillägget innebär inte att möjligheterna att driva verksamhet i vattendrag 

omöjliggörs. Det innebär endast att kommunen prioriterar miljöåterställning och 

biologisk mångfald framför miljöskadliga vattenverksamheter. 

Reservationer 

Carina Ohlson (C), Sven-Erik Sjölund (S), Andreas Högdahl (NoP) och Johan 

Norrby (SD) reserverar sig mot beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 

Carina Ohlson (C) har lämnat en motion där hon föreslår att tillägget i det 

inriktningsbeslut om fria vandringsvägar (KF § 7/2017-02-06) stryks. Hon anser att 

detta tillägg gjordes för att helt låsa alla möjligheter att driva verksamhet i 

vattendrag, att det innebär att miljönyttan alltid ska gå först, och missgynnar 

enskilda företagare som bedriver någon typ av verksamhet i vatten. Vidare frågar 

hon om miljön gynnas av att man river ut fullt fungerande vattenkraftverk som 

bevisligen är fossilfria, för att generera energi på annat sätt. Självklart ska miljön 

värnas, men inte genom ett tillägg som så ensidigt tillvaratar särintressen, dessutom 

anser hon att det helt strider mot vår intention att värna närproducerade tjänster och 

produkter samt vara företag behjälpliga för att vara en attraktiv företagarkommun.    

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar avslå motionen med följande 

motivering: 

2. Tillägget innebär inte att möjligheterna att driva verksamhet i vattendrag 

omöjliggörs. Det innebär endast att kommunen prioriterar miljöåterställning 

och biologisk mångfald framför miljöskadliga vattenverksamheter (Ola Wiggs 

tjänsteutlåtande 2020-11-04, dok.nr. 122866). 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar avslå motionen med 

följande motivering: 

4. Tillägget innebär inte att möjligheterna att driva verksamhet i vattendrag 

omöjliggörs. Det innebär endast att kommunen prioriterar miljöåterställning 

och biologisk mångfald framför miljöskadliga vattenverksamheter 

(ledningsutskottets protokoll § 191/2020, dok.nr. 123192).  
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Forts. § 217 

 

Yrkanden 

Ola Wigg (S), med bifall av Petter Bykvist (V), Kent Hammarström (S), Tor 

Tolander (M) och Michael Wallin (M), yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 

Carina Ohlson (C), med bifall av Sven-Erik Sjölund (S), Andreas Högdahl (NoP) 

och Johan Norrby (SD) yrkar bifall till motionen.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt och Carina Ohlsons yrkanden och finner sitt 

yrkande antaget. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Den som stöder Ola Wiggs yrkande röstar Ja. 

Den som stöder Carina Ohlsons yrkande röstar Nej. 

Omröstningsresultat 

Med sju Ja-röster för Ola Wiggs yrkande mot fyra Nej-röster för Carina Ohlsons 

yrkande antar kommunstyrelsen Ola Wiggs yrkande. Två ledamöter avstod från att 

rösta. 

 

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 

Michael Wallin (M) X 

Sandra Bjelkelöv (SD) X 

Johan Norrby (SD)  X 

Summa  7 4 2 
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§ 218 Dnr 2020-000039  

Redovisning av delegationsbeslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen ska beslut som är fattade på delegation av kommunstyrelsen 

återrapporteras på nästkommande sammanträde. 

Följande delegationsbeslut redovisas: 

Nya tillsvidareanställda november 2020. 

Beslut att flytta årskurs 4, 5 och 6 från Gnarps skola. 

Ledningsutskottets protokoll §§ 171-192/2020. 

Utbildningsutskottets protokoll §§ 108-125/2020. 

Omsorgsutskottets protokoll §§ 105-120/2020.  
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§ 219 Dnr 2020-000036  

Delgivningar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Lägga delgivningarna till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Följande delgivningar redovisas: 

Protokoll 

Nordanstig Vatten AB 2020-10-28 

MittSverige Vatten & Avfall AB 2020-10-29 

Samordningsförbund Gävleborg 2020-09-04, 2020-10-16 

Gemensam nämnd för Hjälpmedelsverksamheten och FoU-Välfärd 2020-09-25 

Hälsingerådet 2020-10-21 

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslut om detaljbudget 2021 

Hälsinglands Utbildningsförbund beslut om budget 2021-2023 

 

Övrigt 

Världsarvsrådet 2020-10-15 

Svar på skrivelse Rätt hastighet för Hälsinglands utveckling 

Intern kontrollplan och rapport Nordanstig Vatten AB och MittSverige Vatten & 

Avfall 

Affärsplan 2021 med plan för 2022-2024 MittSverige Vatten & Avfall 

Överförmyndarnämnden Mitt ägarsamråd 2020-10-09 
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§ 220 Dnr 2020-000037  

Information och övriga ärenden. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Drift av Bergsjögården 

Avslå Andreas Högdahls (NoP) förslag att uppdra till KS-beredningen för 

föreningsbidrag att rekrytera en idrottsförening för att sköta driften av 

verksamheten i Bergsjögården. 

2. Övriga extra punkter på dagordningen behandlas på nästa sammanträde: 

Vattnet i Gnarpsområdet 

Korttidsplatser 

Tackfilm till personal 

Vinkeln 

3. I övrigt godkänna informationen. 

Reservationer 

Andreas Högdahl (NoP) och Johan Norrby (SD) reserverar sig mot beslutet punkt 1.  

Sammanfattning av ärendet 

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

väcka eventuella extraärenden. 

Informationer 

LEX-Sarah 

Omsorgsutskottets ordförande Carina Ohlson (C) informerar om en LEX-Sarah-

anmälan som inkommit 8 november 2020. Anmälan gäller ett allvarligt 

missförhållande på ett av våra boenden. Kommunstyrelsens ordförande Ola 

Wigg (S) kommer att ta ett ordförandebeslut i ärendet. 

Extraärende 

Drift av Bergsjögården 

Andreas Högdahl (NoP) tar upp ärendet med anledning av att kommunen har tagit 

över driften av Bergsjögården efter att föreningen Bergsjögården har lags ner. Han 

anser att kommunen inte skulle ha tagit över driften av verksamheten utan letat en 

ny förening som skulle ha kunnat ta över efter den gamla. 

Yrkanden 

Andreas Högdahl yrkar att KS-beredningen för föreningsbidrag får i uppdrag att 

rekrytera en idrottsförening för att sköta driften av verksamheten i Bergsjögården. 

Stig Eng (C), med bifall av Tor Tolander (M) och Anette Nybom (S) yrkar avslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Andreas Högdahls och Stig Engs yrkanden och 

finner Stig Engs yrkande antaget.                                 


