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§ 245 Dnr 2021-000347 

Kompletterande val till utökad social 
myndighetsnämnd, alternativt återkallande av uppdrag 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Komplettera sociala myndighetsnämnden med ytterligare två ledamöter.  

2. De två ledamotplatserna ska fördelas enligt proportionellt valsätt och ska 

fortsätta på samma fördelningskvot mellan de olika blocken som tillämpades 

när sociala myndighetsnämnden valdes inför 1 januari 2020.  

3. Valet sker i separat ärende. 

Omedelbar justering 

Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 

Besvärstid 

Besvärstiden för denna paragraf är 2021-12-15 till 2022-01-06. 

Sammanfattning av ärendet 

Budgeten för verksamheten Social omsorg är idag fördelad mellan sociala 

myndighetsnämnden och kommunstyrelsen. Uppdelningen har skapat otydlighet i 

kommunens styrning, såsom för politiken, tjänstemän i verksamheten och för 

kommunens ekonomifunktion. För att komma till rätta med problemen har 

kommunstyrelsen föreslagit kommunfullmäktige att flytta över hela ansvaret för 

Social omsorg till sociala myndighetsnämnden, inklusive budget och 

personalkostnader.  

Kommunstyrelsen har även lämnat ett förslag att sociala myndighetsnämnden ska 

utökas från nuvarande fem ledamöter till sju ledamöter från och med 1 januari 

2022. 

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutat genomföra ovanstående 

ändringar ska kommunfullmäktige bemanna den nya nämnden. 

När en nämnds uppdrag förändras under pågående mandatperiod har fullmäktige 

möjlighet att ändra nämndens storlek. 

Om fullmäktige har beslutat att utöka sociala myndighetsnämnden från fem 

ledamöter till sju ledamöter finns det två vägar att gå när nämnden ska besättas. 

  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(40) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-14 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 245 

 

Alternativ 1 

Fullmäktige behåller den nuvarande nämnden med fem ledamöter och genomför ett 

kompletteringsval med ytterligare två ledamöter. Då sociala myndighetsnämnden 

valdes vid införandet 1 januari 2020 så fördelades ledamöterna mellan de olika 

blocken enligt proportionellt valsätt. Utifrån denna fördelning som då genomfördes 

kan fullmäktige fördela ytterligare två ledamöter genom att fortsätta fördela platser 

enligt samma fördelningskvot. Dock förutsätter detta att maktbalansen fortfarande 

är densamma och att samtliga grupperingar är överens om att kompletteringsvalet 

ska ske på detta sätt.? 

Alternativ 2 

Fullmäktige återkallar uppdragen för den gamla sociala myndighetsnämnden och 

väljer en ny nämnd med sju ledamöter. Enligt kommunallagens 4 kap 10 § får 

fullmäktige återkalla uppdragen för samtliga förtroendevalda i en nämnd vid 

förändringar i nämndsorganisationen. Ett sådant återkallande ska beredas av 

kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Majoritetens förslag att fullmäktige beslutar att komplettera sociala 

myndighetsnämnden med ytterligare två ledamöter. De två ledamotplatserna ska 

fördelas enligt proportionellt valsätt och ska fortsätta på samma fördelningskvot 

mellan de olika blocken som tillämpades när sociala myndighetsnämnden valdes 

inför 1 januari 2020. Valet sker i separat ärende (Ola Wiggs tjänsteutlåtande 

2021-12-07, dok nr 128912). 
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§ 246 Dnr 2021-000021 

Godkännande av dagordning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna dagordningen med redovisade ändringar. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska fastställa dagordningen. 

Johan Norrby (SD):  

Redovisning av fastighetsförsäljning Röde 2:15 i Gnarp 

Gnarps skola 

Stig Eng (C): 

Underhållning på trygghetsboenden 

Petter Bykvist (V): 

Kommuninformation i Nordanstigarn 
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§ 247 Dnr 2021-000016 

Ordföranden informerar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) informerar om följande aktuella 

ärenden: 

Företagsbesök på både Dark Passion och Wahlmans textilier i Gnarp. Bägge väldigt 

intressanta. 

Jubileumsfesten har gått av stapeln i Stocka på Måsen. Det är verkligen trevligt att 

få avtacka nyblivna pensionärer samt att få uppmärksamma 25 års jubilarer. 

En vecka med julbord för personalen var verkligen uppskattad med fantastisk mat 

och en julfilm som vi i politiken gjort. Filmen blev väldigt uppskattad och jag ser 

fram emot nästa års film som skall göras av utbildningsverksamheten. 

Vi har haft en workshop-dag med besök på Mittuniversitetet. En väldigt 

inspirerande dag som jag tror att alla uppskattade. 

Nordanstigs kommun är med i något som heter SmåKom. Det är en organisation 

som driver frågor för små kommuner. Jag har tidigare inte kunnat deltaga på möten 

tidigare men nu stämde det in så att jag kunde deltaga. Det var väldigt inspirerande 

och viktigt för att knyta kontakter. 

Det har varit ett Hälsingeråd där vi fortsätter att formera samarbeten i Hälsingland. 

Rekryteringarna till de nya tjänsterna påbörjas nu inom kort, vilket är en 

förutsättning för att fortsätta arbetet med att stärka varumärket Hälsingland och 

formera den framtida utvecklingen i landskapet. 

Styrelsemöte i Sundsvallsregionen där vi hade hoppats på att få något nytt om 

Northwoltetableringen, men där det inte fanns något nytt i frågan. 

En digital presentation av Trafikverkets nationella plan. Det var en dyster 

presentation med skarp kritik från bla Ostkustbanan 2015 AB, Region Gävleborg, 

Region Västernorrland samt ett flertal kommuner. Ostkustbanan skjuts framåt och 

även E4 skjuts framåt med en osäker finansiering. 

Jag vill också lyfta den prisutdelning som Trolska Skogen var med på som 

representant från Gävleborg angående Det stora turismpriset. Tyvärr vann inte 

Trolska Skogen men det var en stor konkurrens där Vasaloppet fick priset. 
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§ 248 Dnr 2020-000199 

Kommunchefen informerar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund informerar om följande aktuella ärenden: 

Kommunchefen genomför just nu flera verksamhetsbesök inom kommunens alla 

verksamheter. Denna vecka är det förskolan i Strömsbruk, förskolan och skolan i 

Bergsjö samt Rösta gruppbostad. I stort är verksamheterna mycket bra, dock är 

vissa lokaler slitna och kan behöva vissa justeringar för att fungera bättre. 

Arbetsmiljöverket har haft ett uppföljande besök i kommunen för inspektion av 

kommunens systematiska arbetsmiljöarbete men även våra chefers arbetsmiljö. 

Ägarsamråd har genomförts mellan kommunen och de båda helägda bolagen 

Nordanstigs Bostäder AB och Nordanstigs Fjärrvärme AB. En ny vd för bolagen är 

tillsatt sedan två månader, Pamela Warren. 

Erik Hedlund har deltagit i en paneldebatt i regionen kring 

Jämställdhetsutredningen. 

När det gäller coronapandemin så har kommunen inte infört några ytterligare 

restriktionen än dem som har införts nationellt. Kommunen uppmuntrar till ökat 

hemarbete för dem som har möjlighet. 

Svårt att rekrytera kompetent personal främst inom vården och utbildningen. 

Sunt Arbetsliv är ett nytt samarbete som Sveriges kommuner och regionen 

genomför tillsammans med de fackliga organisationerna. 

 

Fråga om försäljningen av fastigheten i Röde, Gnarp 

Vid denna paragraf behandlas Johan Norrbys (SD) fråga om redovisning av 

fastighetsförsäljning Röde 2:15 i Gnarp. Ordföranden Ola Wigg (S) informerar om 

att besiktningen av fastigheten visar att allt som är avtalat inte är klart inom utsatt 

tid. Den kvarvarande köpeskillingen kommer därför inte att betalas ut utan kommer 

att användas för att genomföra saneringsarbetet. 
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§ 249 Dnr 2021-000024 

Information från utskotten. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottets ordförande Carina Ohlson (C) informerar om följande aktuella 

ärenden: 

Det är fortfarande höga kostnader i hemtjänsten. Av den orsaken har ett enigt 

omsorgsutskott på initiativ av Sigbritt Persson (S) beslutat att ge verksamheten i 

uppdrag att utreda dels att bedriva verksamheten inom hemtjänsten egen regi eller 

enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). Vi måste vara öppna för alla 

lösningar för att minska kostnaderna inom hemtjänsten, för budgeten ska vara i 

balans.  

Köerna till en plats inom ett särskilt boende är fortsatt långa, vilket oroar utskottet 

mycket, vi har under hösten uppmärksammat detta i protokollen. 

Socialtjänsten jobbar på med de nya avdelningarna och det verkar som om alla ser 

det positivt. Man ligger fortfarande back mot budgeten, mycket beror på pandemin 

som gjort det svårt att få människor i egen försörjning, och att några blivit 

utförsäkrade från A-kassan. Man jobbar också för att de brister Ekebroutredningen 

visade på ska försvinna. Nämnden kommer i januari att få utbildning som så väl 

behövs. 

Omsorgen om de som har beviljat stöd enligt LSS och SoL fungerar bra, man håller 

sin budget i princip. Personalen har gjort ett jättejobb för att utveckla 

verksamheterna till något bättre och som mer speglar behovet hos dem som är i den 

dagliga verksamheten. 

Vårt nya boende Koalan har blivit en succé, vi har inte haft någon egentlig budget 

för den verksamheten, men vad vi ser är att dygnen som var runt tjugo vid starten 

har ökat till femtio, det innebär att mer personal behövs. Man tittar också på att sälja 

platser till Hudiksvall då förfrågan kommit därifrån.  

 

Utbildningsutskottets vice ordförande Lisa Bergman Östman informerar om 

följande aktuella ärenden: 

Ekonomin: Inga större förändringar från föregående månad. Dock en större  intäkt i 

form av momsersättning för den interkommunala ersättningen (IKE). Detta gör att 

resultatet förbättrats med 600 tkr till ett minus på 3,4 mkr. Likt tidigare härrör större 

delen av underskottet till IKE samt Gnarps skola. 
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Forts. § 249 

 

Utskottets novembermöte förlades till Artur Engbergskolan. Vi blev förevisade den 

nya förskoledelen samt övriga renoverade lokaler. Det är en stor charm i skolan. 

Gamla delar av skolan smälter fint in med de nya delarna. Skolgården kommer att 

bli ett stort lyft jämfört med hur den var tidigare. 

Utskottet har också beslutat att vartannat möte ska förläggas ute på en verksamhet. 

Detta för att ge oss politiker en bättre inblick i hur det ser ut på de olika skolorna 

och ge möjlighet till dialog med personal. 

Fråga om Gnarps skola 

Vid denna paragraf behandlas Johan Norrbys (SD) fråga om situationen vid Gnarps 

skola. Utbildningsutskottets vice ordförande Lisa Bergman Östman svarar att 

utskottet fick en rapport vid sitt senaste sammanträde i december 2021. Det är just 

nu ingen bra arbetsmiljö för personalen. Det finns brister i det kollegiala samarbetet 

och det är många ur personalen som är sjukskrivna. Arbetet pågår för att förbättra 

situationen. 

 

Ledningsutskottets ordförande Stig Eng (C) informerar om följande aktuella 

ärenden: 

Samordningsförbundet Gävleborg är en samarbetsorganisation mellan Region 

Gävleborg och länets kommuner. Den 18 november genomfördes en 

medlemsdialog. Det finns 5,6 mkr årligen till samarbetsåtgärder. Parterna måste ta 

ett större ekonomiskt ansvar när utvecklingstiden nu snart är över.  

Visit Hälsingland-Gästrikland har haft sitt sista styrelsesammanträde den 24 

november. Vid mötet fattades beslut om att försälja bolaget till Svenska 

Standardbolag AB för att avveckla bolaget. 

Julfesten för de anställda är genomförd och var mycket uppskattad. Det serverades 

julbord och sedan blev det filmvisning. 
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§ 250 Dnr 2021-000006 

Redovisning enligt årsplan för 
Utbildningsverksamheten 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Uppdra till verksamheten och utbildningsutskottet att för kommunstyrelsen 

presentera en djupare redovisning med en analys av de anmälda kränkningarna. 

2. I övrigt godkänna redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsutskottet redovisar följande enligt årsplanen: 

Trygghet och studiero 

Det är framför allt två saker som framstår som otrygga i vår analys av Trygghet och 

studiero:  

• Att gårdarna blir så mörka på eftermiddagarna samt att toaletterna upplevs som 

ofräscha.  

• Att gårdarna upplevs som mörka beror framför allt på att det i nuläget inte 

finns tillräckligt med ljuspunkter längs med fasaderna, samt att förrådsbodarna 

upplevs som skrämmande i och med att dessa helt saknar belysning. Utöver 

detta så fungerar inte all utebelysning i nuläget.  

• Att toaletterna upplevs som otrygga bottnar framför allt i att de blir mer och 

mer ofräscha under dagen. Det framkommer att vissa elever drar sig för att gå 

på toaletterna under skoldagen. Dessutom finns det en allmän otrygghet 

kopplad till toaletterna. Vad otryggheten innebär är i nuläget inte riktigt 

konkretiserat.    

 

Centrala aktiviteter 

Mörkret – upplevelsen om att skol- och förskolegårdarna blir väldigt mörka på 

eftermiddagarna samt att det finns för få ljuspunkter framkommer tydligt i 

trygghetsmaterialet. 

Toaletter – Toaletterna upplevs inte som fräscha samt emellanåt otrygga. 

 

Kränkningar 2021-06-03-2021-12-02 

Bergsjö skola 34 

Bringsta skola 4 

Gnarps skola 24 

Lönnbergsskolan 3 

Bergsjö förskolor 0 

Ilsbo förskola 6 
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Forts. § 250 

 

 

Strömsbruks förskola 1 

Gnarps förskolor 2 

Ilsbo skolan 1 

Arthur Engbergskolan 1 

SUMMA: 76 

Vad gäller systemet vi använder för kränkningar är vi nöjda med e-tjänsten för 

personal att anmäla till rektor. Vi uppfattar att tjänsten underlättat själva 

anmälningen. Ciceron fungerar dåligt som kommunikation mellan rektor och 

huvudman. Vi kommer att byta till verksamhetssystemet PMO under våren. 

Vi har färre kränkningar i år än när vi satte fokus på det för ett drygt år sedan. 

Beslutsunderlag 

Utbildningsutskottets protokoll § 93/2021, dok.nr. 128229. 

Yrkanden 

Carina Ohlson (C), med stöd av Eva Andersson (SD) och Johan Norrby (SD), yrkar 

att kommunstyrelsen ska få en djupare redovisning med en analys av 

kränkningarna. 

Stig Eng (C) yrkar att verksamhetscheferna ska finnas tillgängliga vid 

kommunstyrelsens sammanträden. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons (C) yrkande och finner det 

antaget. 

Ordföranden svarar därefter att det redan är bestämt att verksamhetscheferna är 

tillgängliga för kommunstyrelsen om det finns behov av dem. 
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§ 251 Dnr 2020-000038 

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen får en ekonomisk rapport per november 2021. 

Verksamheterna redovisar en prognos för helåret 2021 med avvikelser mot budget. 

Kommunstyrelsen  

Staben  -1 358 tkr 

Tillväxt och service  1 703 tkr 

Utbildning  -3 479 tkr 

Vård och omsorg  -8 050 tkr 

Social omsorg  -2 100 tkr 

Sociala myndighetsnämnden  -8 800 tkr 

Sammantaget med avvikelser från de särskilda verksamheterna och avvikelser i 

skatteintäkter, statsbidrag med mera så visar prognosen ett positivt resultat på helår 

2021 med 37 435 tkr. 

Kommunstyrelsen får även en verksamhetsrapport per oktober 2021 med nyckeltal 

för befolkningsprognosen, antal initierade ärenden av socialtjänsten, antal inskrivna 

i det kommunala aktivitetsansvaret, bemanning på SÄBO inkl. LSS, Lotsen och 

Korttids, antalet beviljade hemtjänsttimmar både för kommunala och privata 

utförare, antal vårddygn på korttids, antal besökare i simhallen samt antal hanterade 

ärenden i turistbyrån. 

Beslutsunderlag 

1. Ekonomiuppföljning per november 2021, dok nr 128973. 

2. Månadsuppföljning per oktober 2021, dok nr 128861. 
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§ 252 Dnr 2021-000317 

Begäran om utökad budget för Hälsinglands 
Utbildningsförbund 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna ett prognostiserat underskott för Hälsinglands Utbildningsförbund 

(HUF) om 3,0 mnkr för 2021. 

2. Uppdra till verksamheten att ge förslag på åtgärder för att få budgeten i balans.  

Sammanfattning av ärendet 

Hälsinglands Utbildningsförbund, HUF, är ett gemensamt förbund tillsammans med 

Söderhamn- och Bollnäs kommun. Förbundet bedriver gymnasie- samt 

vuxenutbildningen för samtliga kommuner. 

Kostnaden beräknas årligen genom en ny antagen ersättningsmodell. Modellen 

baseras på antal invånare i kommunen som grund, därefter ett fast belopp för 

gymnasie- respektive vuxenelev. 

Nordanstig har ett tillägg i avtalet som säger att gymnasiekostnaden ska avräknas 

mot faktisk kostnad, detta då kommunen till största delen endast har interkommunal 

kostnad, alltså elever som inte studerar i förbundets egna skolor. 

Effekten av tillägget gör att Nordanstigs kommun kan hålla nere kostnaderna, detta 

då flertalet gymnasieelever idag läser i Hudiksvalls kommun. Dessutom har 

eleverna historiskt sett valt program inom teoretiska program vilka generellt har 

lägre kostnad än praktiska program. 

Förbundets verksamhet beräknas att för 2021 totalt kosta kommunen 49 mnkr. 

Budgeterade kostnader har satts till 46 mnkr. Detta innebär att verksamheten 

prognostiserar ett underskott om ca 3 mnkr för 2021. 

Stabsverksamheten där HUF ingår beräknar ett prognostiserat överskott om ca 

1,5 mnkr för övriga verksamheter, exklusive kostnaderna för förbundet. 

Den ekonomiska påverkan för hela verksamheten Stab beräknas till ett underskott 

om totalt ca 1,5 mnkr för 2021. 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna ett 

prognostiserat underskott för Hälsinglands Utbildningsförbund om 3,0 mnkr 

för 2021, samt att uppdra till verksamheten att ge förslag på åtgärder för att få 

budgeten i balans (Erik Hedlunds och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 

2021-10-25, dok nr 128194). 

2. Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna ett 

prognostiserat underskott för Hälsinglands Utbildningsförbund om 3,0 mnkr 

för 2021, samt att uppdra till verksamheten att ge förslag på åtgärder för att få 

budgeten i balans (ledningsutskottets protokoll § 222/2021, dok nr 128702). 
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§ 253 Dnr 2020-000202 

Nordanstigs handlingsplan för livsmedelsstrategin 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Anta Nordanstigs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2022-2030. 

Sammanfattning av ärendet 

En lokal handlingsplan har tagits fram utifrån Gävleborgs handlingsplan för 

Sveriges livsmedelsstrategi. Planen tar avstamp i Agenda 2030, regionala miljömål, 

den regionala utvecklingsstrategin med flera. LRF har deltagit i framtagandet av 

dokumentet. Planens övergripande mål är: 

• Produktionsvärdet för den totala livsmedelsproduktionen ska öka med 50% till 

år 2030  

• Sysselsättningen inom jordbruk och förädling ska öka med 10% till år 2030  

 

Den lokala handlingsplanen för Sveriges livsmedelsstrategi är anpassad efter 

kommunens förutsättningar och rådighet. En aktivitetslista för kommande år 

bifogas för att säkerställa att åtgärder vidtas för måluppfyllelse. Aktivitetslistan 

uppdateras och följs upp årligen. En arbetsgrupp med berörda funktioner och 

intressenter kommer att bildas för det lokala genomförandet. 

Nordanstigs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2022-2030 är en lokal 

anpassning av den regionala handlingsplanen. Den har tagits fram i samarbete med 

berörda aktörer utifrån kommunens förutsättningar och rådighet. De övergripande 

målen är: Produktionsvärdet för den totala livsmedelsproduktionen ska öka med 

50% till år 2030 samt att sysselsättningen inom jordbruk och förädling ska öka med 

10% till år 2030. 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att  anta Nordanstigs handlingsplan för Sveriges 

livsmedelsstrategi 2022-2030 (Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds 

tjänsteutlåtande 2021-11-01, dok nr 128323). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att  anta Nordanstigs 

handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2022-2030 (ledningsutskottets 

protokoll § 224/2021, dok nr 128704). 

3. Nordanstigs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2022-2030, dok nr 

128370. 
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Forts. § 253 

 

Yrkanden 

Carina Ohlson (C), med bifall av Tor Tolander (M) och Petter Bykvist (V), yrkar 

bifall till ledningsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons yrkande och finner det antaget. 
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§ 254 Dnr 2021-000278 

Coronarelaterat krisstöd till föreningar 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Omfördela medel till stöd för föreningar som drabbats av coronapandemin 

under 2021:s budget, så att spontankassans (84 681 kr) återstående medel och 

del av ledarutbildningsbidraget (53 398 kr) för 2021 används i omfördelningen. 

2. Delegera uppdraget att besluta om föreningsstödets fördelning till 

verksamhetschef för tillväxt och service. 

3. Bidraget får uppgå till maximalt 200 000 kr. 

4. Uppdra till verksamheten att lämna en återrapport till kommunstyrelsen om hur 

många som har sökt bidraget, hur mycket de som har beviljats stöd har fått och 

vilka ansökningar som inte har blivit beviljade. 

5.  

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och fritidsenheten har under hösten undersökt läget för kommunens 

föreningar. Många uttrycker ett behov av ekonomiskt stöd då de intäkter som skulle 

ha kommit in uteblivit även 2021. Föreningar dras med fasta kostnader men har 

inga intäkter. Flera stora återkommande evenemang ställdes in även 2021, såsom 

Bergsjö IF:s bilbingo, hästrallyt och dans på Älvstagården. Vaccineringen kom i 

gång sent och smittan var fortsatt hög under våren, vilket har gjort att många 

föreningar har legat på sparlåga med aktiviteter. Under hösten släpptes 

restriktionerna och föreningarna kunde försiktigt dra i gång sina verksamheter. 

Corona har fortsatt att påverka samhället och föreningslivet under 2021. 

Intäktsbortfall och uteblivna aktiviteter har drabbat en del föreningar i kommunen. 

Detta leder till att verksamhetsmedel för 2022 är mindre än vanligt och kommer 

påverka föreningarnas verksamhet med naturliga neddragningar. 

Även under 2021 har lokalt aktivitetsstöd anpassats som en del i kommunens 

coronastöd till föreningar.  

De statliga stöden till föreningar har varit sparsamma 2021. 

Vid fördelningen av 2021:s projekt-/visionsbidrag sparades en pott om 61 921 

kronor till ett coronastöd till föreningar, detta beslutades vid KS 2021-05-04 §121. 

Beslut och fördelning av coronastödet föreslås skötas av kultur- och fritidsenheten i 

samråd med verksamhetschef.  
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Forts. 254 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att omfördela 

medel till stöd för föreningar som drabbats av coronapandemin under 2021:s 

budget, att spontankassans (84 681 kr) återstående medel och del av 

ledarutbildningsbidraget (53 398 kr) för 2021 används i omfördelningen, att 

uppdraget att besluta om föreningsstödets fördelning delegeras till verksamhetschef 

för tillväxt och service samt att bidraget får uppgå till maximalt 200 000 kr (Erik 

Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2021-11-11, dok nr 128539). 

Yrkanden 

Andreas Högdahl (NoP) yrkar bifall till verksamhetens förslag med tillägget att 

kommunstyrelsen får en återrapport om hur många som har sökt bidraget, hur 

mycket de som har beviljats stöd har fått och vilka ansökningar som inte har blivit 

beviljade. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Andreas Högdahls yrkande och finner det 

antaget. 
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§ 255 Dnr 2021-000329 

Kultur- och föreningsledarstipendium 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Som Kulturstipendiater 2021 utse Carina Nilsson, Ilsbo och Thomas Gomes, Gnarp. 

Som Föreningsledarstipendiat 2021 utse Hanna-Karin Berglund, Harmånger. 

Sammanfattning av ärendet 

Enskilda personer och föreningar kan skicka förslag på stipendiater till Nordanstigs 

kommuns kultur- och föreningsledarstipendium. Förslaget ska vara kortfattat 

motiverat och underskrivet av den person eller förening som skickat in förslaget. 

Varje stipendium är på 5 000 kronor och kan fördelas på en eller flera stipendiater. 

-Kulturstipendium – förtjänstfulla kulturella insatser 

Avsett att verka som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla kulturella insatser inom 

samhällslivets alla områden. 

-Föreningsledarstipendium – ideella föreningsledare 

Avsett att stödja och uppmuntra det ideella föreningsledararbetet bland kommunens 

barn och ungdomar.  

Nomineringar har inkommit både för Kulturstipendiet och för 

Föreningsledarstipendiet. 

Beslutsunderlag 

Inlämnade nomineringar. 

Yrkanden 

Kulturstipendiet 

Stig Eng (C), med bifall av Sven-Erik Sjölund (S) föreslår Carina Nilsson, Ilsbo. 

Kent Hammarström (S), med bifall av Petter Bykvist (V) föreslår Thomas Gomes, 

Gnarp. 

Föreningsledarstipendiet 

Carina Ohlson (C) föreslår Hanna-Karin Berglund, Harmånger. 

Propositionsordning 

Kulturstipendiet 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Kent Hammarströms förslag och 

finner dem antagna. 

Föreningsledarstipendiet 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons förslag och finner det antaget. 
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§ 256 Dnr 2021-000343 

Skolpeng 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta verksamhetens förslag till Skolpeng för 2022 enligt bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har ansvar för att fastställa skol- och barnomsorgspeng för 2022. 

Beloppen har räknats fram med hjälp av den socioekonomiska modell som togs 

fram till föregående år. 

Fastställd budgetram ligger till grund för beräkningen. Resursallokeringen 

genomförs internt och externt med hjälp av utbildningsverksamhetens 

resursfördelningsmodell, antagen i december 2020. Framräknade belopp redovisas i 

bilagan Skolpeng 2022. 

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen besluta om skolpeng för 2022 i 

enlighet med bifogade handlingar (Erik Hedlunds och Thomas Larssons 

tjänsteutlåtande 2021-12-02, dok nr 128840 med bilaga). 
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§ 257 Dnr 2021-000043 

Mått för uppföljning av biblioteks- och 
utbildningsverksamheten  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta förslag till uppföljning för mått av biblioteks- och 

utbildningsverksamheten. 

2. Anta förslag till årsplan 2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Stora verksamhetsförändringar har påkallat behov av nya mått för uppföljning av 

utbildningsverksamheten. Dessa har samlats i en utvärderingsmatris (bifogas). 

Rapporteringen styrs upp av en ny årsplan (bifogas). Kommunstyrelsen föreslås 

besluta anta bifogade handlingar. 

Beslutsunderlag 

Utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta anta bifogad 

utvärderingsmatris med mått för uppföljning av utbildningsverksamheten samt ny 

årsplan för 2022 (utbildningsutskottets protokoll § 104/2021, dok nr 128666). 
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§ 258 Dnr 2021-000264 

Ändring av kommunstyrelsens delegationsordning  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ändra Delegations- och arbetsordning för kommunstyrelsen i Nordanstigs 

kommun enligt förslag i bilaga daterad 2021-10-25. 

2. Ändringarna gäller från och med 2022-01-01 och endast under förutsättning att 

kommunfullmäktige senast 2021-12-31 har beslutat att överföra de berörda 

ansvarsområdena i ärendet från kommunstyrelsen till sociala 

myndighetsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens och sociala myndighetsnämndens reglementen kan komma att 

ändras från den 1 januari 2022, genom ärendet KS 2021-000290. De föreslagna 

ändringarna innebär bland annat att ansvar för myndighetsutövning gällande vård 

och omsorg om äldre och funktionshindrade förs över från kommunstyrelsen till 

sociala myndighetsnämnden. Kommunfullmäktige väntas ta slutlig ställning i 

ärendet i december 2021. Om kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget behöver 

kommunstyrelsen ändra avsnitt 15 i dess delegationsordning, så att det stämmer 

överens med reglementet. 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar ändra Delegations- och 

arbetsordning för kommunstyrelsen i Nordanstigs kommun enligt förslag i 

bilaga daterad 2021-10-25. Ändringarna gäller från och med 2022-01-01 och 

endast under förutsättning att kommunfullmäktige senast 2021-12-31 har 

beslutat att överföra de berörda ansvarsområdena i ärendet från 

kommunstyrelsen till sociala myndighetsnämnden (Erik Hedlunds och Karin 

Henningssons tjänsteutlåtande 2021-10-25, dok nr 128210). 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar ändra Delegations- 

och arbetsordning för kommunstyrelsen i Nordanstigs kommun enligt förslag i 

bilaga daterad 2021-10-25. Ändringarna gäller från och med 2022-01-01 och 

endast under förutsättning att kommunfullmäktige senast 2021-12-31 har 

beslutat att överföra de berörda ansvarsområdena i ärendet från 

kommunstyrelsen till sociala myndighetsnämnden (ledningsutskottets protokoll 

§ 223/2021, dok nr 128703). 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget. 
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§ 259 Dnr 2021-000326 

Drakstaden hemtjänst, information om ändring av 
geografiska området Gnarp 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Drakstaden hemtjänst AB meddelar att de önskar avsluta det geografiska området 

Gnarp (postort Gnarp och Njurunda) som upptagningsområde för deras hemtjänst.  

Vidare planering kommer att genomföras vid ett senare tillfälle. Företaget meddelar 

vidare att i samband med att Drakstaden AB:s hemtjänstverksamhet förstärks i 

Bergsjö kommer företaget att starta upp ett team som arbetar mer specifikt med att 

stödja kunder med demenssjukdom och/eller psykisk ohälsa. 

Omsorgsutskottets ordförande Carina Ohlson (C) föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

1. Information från Drakstadens hemtjänst om avslutning av det geografiska 

området Gnarp, dok nr 128301. 

2. Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna 

informationen (omsorgsutskottets protokoll § 126/2021, dok nr 128630). 
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§ 260 Dnr 2021-000344 

Information Samverkansavtal med Mittuniversitetet och 
Nordanstigs kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund informerar om ett samverkansavtal som håller på att 

antas av kommunerna inom Sundsvallsregionen (förutom Nordanstigs och 

Hudiksvalls kommuner) tillsammans med Mittuniversitetet. 

Samverkansavtalet gäller forskning inom näringsliv, utbildning och omsorgen m.m. 

En informationsdag är genomförd i Sundsvall på Mittuniversitetet.  

För Nordanstigs del innebär det att forskning kan komma att genomföras på våra 

verksamheten. 

Om Nordanstigs kommun ska delta i samverkan kommer upp för beslut under 2022. 
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§ 261 Dnr 2020-000059 

Motion om att införa elektroniska dosetter i den 
kommunala omsorgen. 

Kommunstyrelsens beslut 

Återremittera ärendet för ett tydligare bemötande av motionens förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Sandra Bjelkelöv (SD) har lämnat en motion om elektroniska dosetter i den 

kommunala omsorgen. Hon yrkar att omsorgsutskottet får i uppdrag att utreda vad 

kostnaden skulle bli för att införa elektroniska dosetter i kommunens omsorg samt 

att införa det om det kan antas vara fördelaktigt för kommunen och användarna. 

Beslutsunderlag 

1. Motion från Sandra Bjelkelöv (SD), dok nr 118303. 

2. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar: Idag har kommunen fem 

medicinrobotar men är öppen att skaffa fler då det sparar tid för personalen och 

höjer kvalitén för brukaren inom vår omsorg. Motionen kan därmed anses 

besvarad (Carina Ohlsons tjänsteutlåtande 2021-10-29, dok nr 128304). 

3. Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att motionen avslås 

(omsorgsutskottets protokoll § 128/2021, dok nr 128632). 

Yrkanden 

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

förslag. 

Johan Norrby (SD) med bifall av Andreas Högdahl (NoP) yrkar bifall till motionen. 

Petter Bykvist (V) yrkar återremiss för ett tydligare bemötande av motionens 

förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde 

eller återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Den som stöder att ärendet återremitteras röstar Ja. 

Den som stöder att ärendet ska avgöras i dag röstar Nej. 

Omröstningsresultat 

Med åtta Ja-röster för återremiss mot fem Nej-röster för att ärendet ska avgöras vid 

dagens sammanträde antar kommunstyrelsen att ärendet ska återremitteras. 
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Forts. § 261 

 

Beslutande  Ja Nej Avstår 

Ola Wigg (S) ordf  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   

Per-Ola Wadin (L) X 

Johan Norrby (SD) X 

Sigbritt Persson  X 

Patric Jonsson (KD)  X 

Eva Andersson (SD) X 

Summa  8 5  
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§ 262 Dnr 2021-000231 

Motion om närarbetsplatser 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Ställa sig positiv till att undersöka möjligheten att skapa närarbetsplatser på 

olika orter i kommunen för kommunanställda, men kommunen ska inte 

konkurrera med privata företagare och fastighetsägare som kanske har 

uthyrning av arbetsplatser som sin affärsidé. 

2. Motionen ska därför avslås. 

Sammanfattning av ärendet 

Petra Modée (V) har lämnat en motion där hon föreslår att kommunen undersöker 

möjligheten att utveckla och hyra ut så kallade närarbetsplatser.   

Yttrande över motionen 

Under pandemin har möjligheterna till att arbeta på distans utvecklats i rask takt. 

Det vi inte trodde var möjligt innan pandemin ser vi nu som enkelt och självklart.  

Den politiska majoriteten ställer sig positiv till intentionen i motionen och anser det 

vara fullt möjligt att anordna närarbetsplatser företrädesvis i kommunägda lokaler 

på olika orter i kommunen för kommunens egna anställda. 

Motionens förslag att kommunen ska undersöka möjligheten till att anordna 

närarbetsplatser för uthyrning är inte förenligt med kommunens uppdrag och ingår 

inte i den kommunala kompetensen. Kommunen ska inte konkurrera med privata 

företagare och fastighetsägare som kanske har uthyrning av arbetsplatser som sin 

affärsidé. 

Beslutsunderlag 

1. Motion från Petra Modée (V), dok nr 125910. 

2. Kommunstyrelsens ordförande Ola Wiggs (S) yttrande över motionen 

2021-11-09, dok nr 128351. 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att ställa sig positiv till att 

undersöka möjligheten att skapa närarbetsplatser på olika orter i kommunen för 

kommunanställda. Men kommunen ska inte konkurrera med privata företagare 

och fastighetsägare som kanske har uthyrning av arbetsplatser som sin 

affärsidé. Motionen bör därför avslås (ledningsutskottets protokoll § 231/2021, 

dok nr 128711). 

  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28(40) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-14 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 262 

 

Yrkanden 

Ola Wigg (S) med bifall av Stig Eng (C), Kent Hammarström (S), Carina 

Ohlson (C) och Patric Jonsson (KD), yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 

Petter Bykvist (V) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt och Petter Bykvists yrkanden och finner sitt 

yrkande antaget.  

 



 

Nordanstigs kommun 
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2021-12-14 
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§ 263 Dnr 2020-000040 

Redovisning av pågående fastighetsprojekt. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen får en redovisning av pågående fastighetsprojekt i kommunens 

regi. 

Enhetschef Thomaz Nordh presenterar aktuellt läge för de olika projekten. 

Ny förskola i Gnarp 

Fabriken har haft stora problem med materialanskaffning. 

Taket är klart förutom montering av solceller. 

Ny slutbesiktning är planerat till vecka 3, 2022. 

EPC-projektet 

Projektet löper på enligt plan. 

Ny idrottshall i Bergsjö 

Brukargrupp är i gång som planerad, arbetet pågår bra och konstruktivt. Pga av hög 

belastning på skolsidan har det varit uppehåll sedan v 45. Arbetet kommer tas upp 

igen v3. Arbetet kommer fortsätter troligen februari ut. 

Ny detaljplan för området beställs innan bygglov söks. 

Länsstyrelsen har påtalat en ny fornlämning i området som inte är utredd, detta har 

framkommit under planarbetet. Plan och bygg för en dialog med Länsstyrelsen för 

att hitta möjliga lösningar för att inte projektet ska försenas. 

Upphandling av arkitekt är klar. Under januari kommer dem även stötta 

brukargrupp. 

FFU för entreprenaden är planerad att skickas ut under v 50. 
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Kommunstyrelsen 
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2021-12-14 
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§ 264 Dnr 2020-000224 

Uppföljning: Översyn av socialtjänsten. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

En genomgång av verksamheten för social omsorg och tidigare genomförts  

uppdrag av Kommunchef Erik Hedlund. Översynen genomfördes av Ulrika Ekebro. 

Vid dagens sammanträde får kommunstyrelsen en uppföljning av det pågående 

förändringsarbetet. 

Verksamhetschef Karin Henningsson och enhetscheferna Katarina Sjölander 

Hamrin och Kristina Ersson föredrar en uppföljning av verksamheten Social 

omsorg enligt följande: 

• Starka och svaga sidor med organisationen 

• Möjligheter och fallgropar 

• Ledningsgruppens arbetssätt och verksamhetsidé 

• Vision och mål för Social omsorg 

 

Vidare presenterar de arbetet enligt åtgärdsplanen under perioden oktober till 

december 2021. De presenterar även en långsiktig plan med planerade åtgärder för 

2022 och 2023. 

Underhållning på kommunens trygghetsboenden 

Under denna paragraf behandlas Stig Engs (C) fråga om underhållning på 

kommunens trygghetsboenden. 

Verksamhetschef Karin Henningsson svarar att de som bor på trygghetsboendena är 

nöjda med de aktiviteter och underhållning som de har tillgång till men att det 

ibland händer att anhöriga har synpunkter på att det borde vara fler aktiviteter och 

mer underhållning. 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
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2021-12-14 
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§ 265 Dnr 2021-000248 

Motion om lokal kollektivtrafikstrategi 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Nordanstigs kommun kan inte styra kollektivtrafik som trafikerar kommunen. 

Trafikeringen av kollektivtrafik i Gävleborgs län är en fråga som styrs av Region 

Gävleborgs med dess trafikförsörjningsprogram i egenskap av regional 

kollektivtrafikmyndighet i Gävleborgs län enligt Lag (2010:1065) om 

kollektivtrafik. 

Därmed avslås motionens första att-sats. 

Nordanstigs Bostäder, företagarföreningen samt föreningslivet har idag forum där 

frågan kan diskuteras.  

Därmed kan motionens andra att-sats anses vara besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

Petra Modée (V), Petter Bykvist (V), Göran Thybäck (V) och Hanna Tolander (V) 

har lämnat en motion där de föreslår att Nordanstigs kommun tar fram en lokal 

strategi för kollektivtrafiken samt att Nordanstigs kommun inför samråden med 

X-Trafik AB även involverar Nordanstigs Bostäder AB, företagarföreningarna och 

föreningslivet.     

Yttrande över motionen 

Kollektivtrafik i Gävleborgs län upphandlas baserat på länets regionala 

trafikförsörjningsprogram. Det regionala trafikförsörjningsprogrammet beslutas av 

Region Gävleborg. I det regionala trafikförsörjningsprogrammet ska regionens mål 

med kollektivtrafik i hela länet beskrivas. Kollektivtrafik i Sverige ska byggas från 

det nationella perspektivet till det regionala och lokala för att på bästa och mest 

hållbara sätt sammanbindas. Det regionala och lokala ska alltså målsättas i det 

regionala trafikförsörjningsprogrammet.  

Kommunen har inflytande till regionalt trafik-försörjningsprogram dels genom 

politisk representation i Region Gävleborg men också genom kommunstyrelsen 

som remissinstans. Kommunen för därutöver samråd med Region Gävleborg ett 

antal gånger per år där trafiken som sker regionalt och lokalt diskuteras. Flera av de 

önskemålen som Vänsterpartiet lyfter i sin motion kan lyftas i de olika forumen för 

dialog som kommunen har med den ansvariga organisationen för kollektivtrafik, 

Region Gävleborg. 

Kommunen har kontinuerliga träffar med Nordanstigs Bostäder AB genom 

ägarsamråd där behovet av kollektivtrafik kan diskuteras. Kontinuerliga möten sker 

även med företagarföreningen genom Näringslivsrådet där frågan om behovet av 

kollektivtrafik kan diskuteras. Även föreningslivet har olika möten där frågan kan 

diskuteras.  

  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
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2021-12-14 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 265 

Beslutsunderlag 

1. Motion från Petra Modée (V) dok nr 125713. 

2. Ola Wiggs (S) yttrande över motionen 2021-11-01, dok nr 128358. 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar följande: Nordanstigs 

kommun kan inte styra kollektivtrafik som trafikerar kommunen. Trafikeringen 

av kollektivtrafik i Gävleborgs län är en fråga som styrs av Region Gävleborgs 

med dess trafikförsörjningsprogram i egenskap av regional 

kollektivtrafikmyndighet i Gävleborgs län enligt Lag (2010:1065) om 

kollektivtrafik. 

4. Motionens första att-sats bör därför avslås. Nordanstigs Bostäder, 

företagarföreningen samt föreningslivet har idag forum där frågan kan 

diskuteras.  Motionens andra att-sats kan därför anses besvarad 

(ledningsutskottets protokoll § 232/2021, dok nr 128712). 

Yrkanden 

Petter Bykvist (V) med bifall av Tor Tolander (M) yrkar bifall till motionen. 

Ola Wigg (S) med bifall av Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt och Petter Bykvists yrkanden och finner sitt 

yrkande antaget. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Den som stöder Ola Wiggs yrkande röstar Ja. 

Den som stöder Petter Bykvists yrkande röstar Nej. 

Omröstningsresultat 

Med nio Ja-röster för Ola Wiggs yrkande mot tre Nej-röster för Petter Bykvists 

yrkande antar kommunstyrelsen Ola Wiggs yrkande. En ledamot avstod från att 

rösta. 

Beslutande  Ja Nej Avstår 

Ola Wigg (S) ordf 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   

Per-Ola Wadin (L) X 

Johan Norrby (SD) X 
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Kommunstyrelsen 
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2021-12-14 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 265 

 

 

Sigbritt Persson X 

Patric Jonsson (KD) X 

Eva Andersson (SD)  X 

Summa  9 3 1  
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§ 266 Dnr 2020-000243 

Motion om tipskanal för visselblåsare. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Regeringen har föreslagit en ny lag som ger skydd för personer som 

rapporterar om missförhållanden på arbetsplatser, så kallade visselblåsare. De 

nya reglerna börjar gälla den 17 december 2021 och en funktion ska vara 

införd senast 1 juli 2022. 

2. Motionen anses därmed besvarad. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Petter Bykvist (V) har lämnat en motion om tipskanal för visselblåsare. 

Petter Bykvists förslag är att fullmäktige beslutar att utreda hur en 

visselblåsarfunktion för kommunanställda i förvaltningar samt kommunala bolag 

och stiftelser, och förtroendevalda, kan utformas och byggas upp i Nordanstig. 

Detta för att säkerställa möjligheten att eventuella missförhållanden och 

oegentligheter ska kunna anmälas på ett anonymt och tryggt sätt, och sedan bättre 

kunna utredas och åtgärdas. 

Yttrande över motionen 

Regeringen har föreslagit en ny lag som ger skydd för personer som rapporterar om 

missförhållanden på arbetsplatser, så kallade visselblåsare. Bland annat kommer fler 

personer att omfattas av skyddet för visselblåsare. Det ska bli tydligare hur man går 

till väga för att visselblåsa och identiteten på den som slår larm om 

missförhållanden ska hållas hemlig. Verksamheter med minst 50 arbetstagare blir 

skyldiga att införa särskilda rapporteringskanaler. Det ska även gå att slå larm 

genom särskilda kanaler till myndigheter inom vissa områden. 

De nya reglerna börjar gälla den 17 december 2021 och en funktion ska vara införd 

senast 1 juli 2022.  

Beslutsunderlag 

1. Motion från Petter Bykvist (V) dok nr 118787. 

2. Ola Wiggs (S) yttrande över motionen 2021-10-29, dok nr 128315. 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar följande: Regeringen har 

föreslagit en ny lag som ger skydd för personer som rapporterar om 

missförhållanden på arbetsplatser, så kallade visselblåsare. De nya reglerna 

börjar gälla den 17 december 2021 och en funktion ska vara införd senast 1 juli 

2022. Motionen kan därmed anses besvarad (ledningsutskottets protokoll 

§ 233/2021, dok nr 128713).   
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§ 267 Dnr 2021-000207 

Redovisning ej avslutade ärenden 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen av ej avslutade ärenden efter beslut i kommunstyrelsen 

samt godkänna redovisade förslag till avskrivning av vissa ärenden.    

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna redovisningen av ej avslutade ärenden efter beslut i fullmäktige samt 

godkänna redovisade förslag till avskrivning av vissa ärenden.    

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska årligen följa upp de politiska beslut som har fattats i 

kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige och följa hur besluten har verkställts 

och genomförts. 

Staben har sammanställt de ärenden som beslutats i kommunstyrelsen och i 

kommunfullmäktige och som inte är avslutade. 

Sammanställningen avser perioden från 1 januari 2015 till 31 december 2020. 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen och fullmäktige beslutar att 

godkänna redovisningen samt godkänna redovisade förslag till avskrivning av 

vissa ärenden (Erik Hedlunds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2021-11-03, 

dok nr 125752). 

2. Redovisning av öppna ärenden i kommunstyrelsen., dokumentnr 125738. 

3. Redovisning av öppna ärenden i fullmäktige., dokumentnr 125737. 

4. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen och fullmäktige beslutar 

godkänna redovisningen. Godkänna redovisade förslag till avskrivning av vissa 

ärenden (ledningsutskottets protokoll § 230/2021, dok nr 128710). 
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§ 268 Dnr 2021-000078 

Fyllnadsval efter Elisabet Westrin (M) 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Välja Mårten Westergren (M) som ny ledamot i Kulturrådet. 

2. Valet avser återstoden av mandatperioden 2018-2022.    

 

Sammanfattning av ärendet 

Elisabet Westrin (M) har avsagt sig sina uppdrag som ledamot i Pensionärsrådet, 

Rådet för funktionshinder och Kulturrådet. 

Kommunstyrelsen har tidigare godkänt Elisabet Westrins avsägelse samt valt ny 

ledamot i Pensionärsrådet och Rådet för funktionshinder. Kvar är att välja ny 

ledamot i Kulturrådet för återstoden av mandatperioden 2018-2022.   

Yrkanden 

Tor Tolander (M) föreslår Mårten Westergren (M) som ny ledamot i kulturrådet. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proportion på Tor Tolanders förslag och finner det antaget. 
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§ 269 Dnr 2021-000203 

Redovisning ej verkställda beslut inom SoL och LSS 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden ska enligt 16 kap 6f-h §§ Socialtjänstlagen varje kvartal rapportera 

till Inspektionen för vård och omsorg, IVO och till revisorerna alla gynnande beslut 

enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen som inte har verkställts inom tre månader från 

beslutsdatum eller från det att verkställigheten avbröts. De beslut som tidigare 

rapporterats som ej verkställda ska rapporteras till IVO och revisorer när de 

verkställs. Nämnden ska även lämna statistikrapport till fullmäktige. 

Rapportering till IVO sker i en rapport per varje enskilt beslut och individ, 

individrapport, vid fyra tillfällen per år. 

• 1 gynnande beslut om kontaktfamilj, 2021-05-04, ännu ej verkställt (möjlig 

uppdragstagare utsedd nu) 

• 1 gynnande beslut om kontaktperson, 2021-05-11, har rapporterats som ej 

verkställt inom tre månader och som verkställt från 2021-09-09 

 

Beslutsunderlag 

Sociala myndighetsnämndens protokoll § 156/2021, dok nr 128652. 

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38(40) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-14 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 270 Dnr 2021-000022 

Redovisning av delegationsbeslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen ska beslut som är fattade på delegation återrapporteras till 

kommunstyrelsen på nästkommande sammanträde. 

Vid dagens sammanträde redovisas följande delegationsbeslut: 

Ansökan om samverkansmedel Trisam, dok nr 128798. 
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§ 271 Dnr 2021-000023 

Delgivningar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Lägga delgivningarna till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande delgivningar redovisas: 

Protokoll 

MittSverige Vatten & Avfall AB 2021-10-28 inkl. Plan för internkontroll 2022 och 

Internkontrollrapport för 2021. 

Nordanstig Vatten AB 2021-10-27 

Samordningsförbund Gävleborg 2021-11-26 

Överförmyndarnämnden Mitt Verksamhetsplan för 2022 

Nordanstigs Fastighets AB 2021-11-24 
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§ 272 Dnr 2020-000037 

Information och övriga ärenden. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna svaren och lägga ärendena till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

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

väcka eventuella extraärenden. 

Extraärenden 

Kommuninformation i Nordanstigarn 

Petter Bykvist (V) tar upp den kommuninformation om kommunens budget och 

framtida satsningar som var med i Nordanstigarns senaste nummer och som hade 

Ola Wigg (S) och Stig Eng (C) som avsändare. Han anser inte att politiska 

företrädare ur den politiska majoriteten ska stå som avsändare utan någon mer 

neutral representant. 

Ola Wigg (S) svarar att avsikten var att informera om budgeten för 2022 och tar till 

sig Petter Bykvists synpunkter för beaktande till en annan gång. Tanken är att 

informationen till medborgarna ska utvecklas vidare. 

Johan Norrbys (SD) ärende Redovisning av fastighetsförsäljning Röde 2:15 i Gnarp 

och Gnarps skola samt Stig Engs (C) ärende Underhållning på trygghetsboenden 

har behandlats inom andra ärenden under dagen. 

 

 

 


