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§ 58 Dnr 2017-000351  

Godkännande av dagordning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna dagordningen med redovisade ändringar.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med följande ändringar och anmälan av 

extraärenden: 

Extraärenden 

Hälsocentralen i Bergsjö 

Beslutsunderlag inför sammanträdena 

Kommunchefens förordnande 

Praktikplatser Arbetsmarknadsenheten 
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§ 59 Dnr 2018-000027  

Ordföranden informerar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) informerar om följande aktuella 

ärenden: 

• Fiberprojektet pågår i Hassela där vi måste se över hur och om vi kan ändra 

strukturen för att kunna genomföra ett projekt i någon form. 

• Inköp Gävleborg pågår fortfarande ett arbete med att säkerställa funktionerna 

då Gävle drog sig ur. 

• Landshövdingen var på besök i Bergsjö, där vi diskuterade igenom våra 

svårigheter och styrkor. Det kändes som en bra och givande dialog.  

• Sundsvallsregionen har träffats i Hudiksvall. Diskuterade olika bl.a. 

samarbeten.  

• RUS-dagarna har genomförts och kommunen var delaktig i detta arbete. 

• Hälsingerådet skall träffas i eftermiddag i Ovanåker. 

• Verksamhetsbesök på Homotippens ÅVC. 

• Jag var med på en föreningsträff på Bergsjögården träff med 

hemtjänstutförare. 

• Företagsbesöken rullar på. 

• BRÅ har ett inbokat möte med Ljusdal i April då det visade sig på en träff i 

Bollnäs att Nordanstig ligger i framkant bland kommunerna i Gävleborg. 

• Sundsvallsregionen på fredag. 

• Se över avtal om förlängning av kommunchefsavtal.  
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§ 60 Dnr 2018-000028  

Information från ledningsutskottets verksamheter. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Ledningsutskottets ordförande Stig Eng (C) informerar om följande aktuella 

ärenden: 

Regeringens senaste information kring det pågående arbetet med Ostkustbanan - 

Dubbelspår för järnvägen mellan Gävle och Härnösand.  

Regeringens planbeslut 2018 innebar att sammanlagt 8,1 mdr anslogs till 

dubbelspårutbyggnad mellan Gävle och Härnösand under åren 2018-2029. 

Nya Ostkustbanan 2015 AB har skrivit ett informationsbrev i ärendet. 
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§ 61 Dnr 2018-000029  

Information från utbildningsutskottets verksamheter. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsutskottets ordförande Anette Nybom (S) informerar om följande 

aktuella ärenden: 

Det beräknade underskottet för verksamheten minskade med en tredjedel, 2 milj. 

Detta, tack vare ett hårt arbete i verksamheterna av vår personal.  Det kvarvarande 

underskottet är på drygt 4 miljoner. Vi måste alltså arbeta vidare med att komma i 

balans.  

För att kunna följa kostnadsutvecklingen i våra olika verksamheter har en mall 

tagits fram för redovisning av personalkostnader, där även en schablon för 

vikariekostnader och sjukkostnader vägs in.  

Vi kommer också att på ett bättre sätt justera kostnaderna för förändrat elevantal 

med hjälp av tätare intervall för uppföljning av elevantal och därmed tätare intervall 

för överföring från justeringspotten. 

Vi ”vänder på stenarna” i verksamheten! Vi har begärt redovisning och analys av 

IKT, modersmål, skolskjutskostnader, tre av fyra områden som drog över budget 

2018. 

Resultaten i skolan visar på förbättringar. Från att ha funnits i kluster runt E och D 

har nu betygsfördelningen ett annat utseende där betygen varierar i högre 

utsträckning mellan A och E. Detta innebär att meritvärdet ökar. 

Projektet Bästa skola har förmodligen bidragit till detta med bl.a. sina 

bedömningskonferenser. 

Ungdomsfullmäktige skickade tre frågor till utbildningsutskottet. Dessa kommer att 

besvaras genom att jag deltar i nästa ungdomsfullmäktige och ger de muntligt svar 

direkt på plats med möjlighet att ställa följdfrågor, göra medskick. 

Gnarps skolas rektor, Ulrika Rova Johansson har tillträtt den 25 februari 2019. Vi 

välkomnar henne! 

Skolchefen har gjort en handlingsplan som rektor genast ska börja arbeta efter, för 

att inte förlora tid. Denna HP ska ersättas med rektors egen HP som vi ska få 

presenterad i maj eller juni. Gnarps skola ska stöttas för att bygga upp stabilitet, 

trygghet och tillit. 

Fritidshemsverksamheterna kommer, från nästa läsår att ha skärpt krav på att 

bemannas med förskollärare, fritidspedagoger eller fritidslärare. 
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Forts. § 61 

 

Vi måste arbeta systematiskt med att utöka behörigheten i våra verksamheter och att 

möta de pensionsavgångar som väntar oss. Samarbete med lärosätena kring olika 

lärarutbildningsformer är viktigt i det sammanhanget. 

Om några veckor kommer Skolinspektionen och genomför sin tillsyn av Bergsjö 

skola, Gnarps skola och huvudmannen. En bra temperaturmätare på hur 

verksamheterna har utvecklats sen sist och på hur huvudmannen sköter sin uppgift. 
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§ 62 Dnr 2018-000030  

Information från omsorgsutskottets verksamheter. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottets ordförande Carina Ohlson (C) informerar om följande aktuella 

ärenden: 

Social omsorg 

Vi ser ingen direkt minskning av hemtjänsttimmarna. Detta kan förmodligen 

förklaras med befolkningsstrukturen och att vi är en av de kommuner som har 

ovanligt många svåra cancerfall.  

Vi måste försöka få människor i någon form av sysselsättning, men vi ser med oro 

på hur neddragningarna för arbetsförmedlingen och deras besparingskrav kommer 

att slå emot kommunerna, både när det gäller AME och övriga anställningsformer 

för dem som står utanför arbetsmarknaden. 

Vi kommer att åka på en utbildningsdag där vi ska lära oss mer om 

Angeredsmodellen när det gäller försörjningsstöd.  

På vårt nästa utskott ska vi titta närmare på vårt uppdrag och skatta vad som bör 

prioriteras. Vad vi ska komma ihåg är att både våra tjänstemän och alla som jobbar i 

verksamheterna gör ett fantastiskt jobb, utan dem skulle vi stå oss slätt, vi behöver 

alla bli bättre på att uppmärksamma och berömma dem som jobbar hårt för att 

kommunens innevånare som av olika skäl behöver dessa verksamheter får ett bra 

och professionellt bemötande och omhändertagande.  

Avslutningsvis vill jag föra en fråga vidare,  

Vid vilken ålder vill du bli omhändertagen? För det är egentligen så, att ingen av 

oss vill bli omhändertagen någon gång, vi vill alla klara oss själva, och det är 

grunden, när man ber om hjälp från kommunen, då gör man inte det för att man vill, 

utan för att man måste.  

En av hemtjänstutförarna har utfört tjänster som ligger kvar på kommunen och 

därmed ligger utanför deras uppdrag. 
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§ 63 Dnr 2019-000087  

Verksamhetsuppföljning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar uppföljning av de olika verksamheterna under 

kommunstyrelsen, genom volymer och nyckeltal. Kommunchef Fredrik Pahlberg 

redovisar tillsammans med verksamhetscheferna en verksamhetsuppföljning per 

januari 2019 när det gäller  

• Ekonomi med månadsresultat och per verksamhetsområde. 

• Befolkningsprognos, antal kommunmedborgare, kvartalsvis redovisning. 

• Personal, antal årsarbetare per månad, sjukfrånvaro per månad och per 

verksamhetsområde. 

• Verksamhetens volymer. 
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§ 64 Dnr 2018-000058  

Information om Nordanstigsmodellen. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.     

Sammanfattning av ärendet 

Processledare Carina Nilsson informerar om det pågående förändringsarbetet med 

en ny modell för styrning och uppföljning, den så kallade Nordanstigsmodellen. 

Nordanstigsmodellen innebär att de statliga och kommunala uppdragen som styr 

kommunens verksamheter paketeras ihop till en enhet i ett system. 

Verktyget hjälper verksamheterna att planera sin verksamhet, följa upp och 

analysera samt rapportera verksamhetens arbete. 
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§ 65 Dnr 2019-000117  

Årsredovisning 2018 för Nordanstigs kommun. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Godkänna årsredovisning samt sammanställd redovisning för Nordanstigs 

kommun 2018. 

2. Fastställa balanskravsöverskottet 2018 till 9,2 mnkr. 

3. Fastställa att 2017 års balanskravsunderskott om -6,8 mnkr är återställt i sin 

helhet.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Uppdra till Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd att utarbeta ett förslag till 

kemikalieplan. 

 

Protokollsanteckning 

Stig Eng (C), Sven-Erik Sjölund (S) och Eva Andersson (SD), begär att få följande 

antecknat till protokollet när det gäller skrivningen i miljöbokslutet, sid 18, 3 st 

”Framtiden vad behöver göras” 

”Där framgår att en av de största miljöpåverkande källorna på vår miljö och klimat i 

vår kommun är konsumtion av mejeriprodukter och kött. Vi ser denna produktion 

av mjölk och kött som en viktig del av vårt kulturlandskap och våra öppna 

odlingsmarker. 

Stig Eng (C) 

Sven-Erik Sjölund (S) 

Eva Andersson (SD)”   

   

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomikontoret har sammanställt bokslut samt årsredovisning för 201.  

Kommunen visar ett positivt resultat på 5,6 mnkr (miljoner kronor) och ett 

sammanställt resultat (koncernen) på 6,9 mnkr. 

Kommunens överskott efter balanskravsutredning är 9,2 mnkr. 
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Forts. § 65 

 

Kommunstyrelsen visar följande avvikelser i bokslutet mot budget: 

Verksamheter  

Stab  2,6 mnkr  

Samhällsutveckling och kommunikation 4,9 mnkr 

Teknik och hållbarhet   2,0 mnkr 

Utbildning  -4,1 mnkr 

Vård och omsorg                       -12,6 mnkr 

Social omsorg                       -6,7 mnkr 

Budgeterat resultat för kommunen är 8,8 mnkr. Årets resultat på 5,6 mnkr avviker 

mot budget med -3,2 mnkr. 

Nordanstigs kommun har efter balanskravsutredning 2017 ett underskott om -6,8 

mnkr att reglera. Regleringen ska ske senast tre år efter att det konstaterats, alltså 

senast år 2020. 

 

Balanskravsutredningen 2018 om 9,2 mnkr överstiger 2017 års underskott om -6,8 

mnkr, och kan därför anses återställt i sin helhet.   

Ekonomichef Björn Hylenius föredrar ärendet samt två redaktionella ändringar på 

sidorna 7 och 89.  

Beslutsunderlag 

Staben föreslår att fullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning samt 

sammanställd redovisning för Nordanstigs kommun 2018. Fastställa 

balanskravsöverskottet 2018 till 9,2 mnkr. Fastställa att 2017 års 

balanskravsunderskott om -6,8 mnkr är återställt i sin helhet (Fredrik Pahlbergs och 

Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2019-02-25). 

Yrkanden 

Stig Eng (C), med bifall av Carina Ohlson (C), yrkar bifall till att godkänna 

årsredovisning 2018 för Nordanstigs kommun. 

Carin Ohlson (C) yrkar att Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd får i 

uppdrag att utarbeta ett förslag till kemikalieplan.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Carina Ohlsons yrkanden och 

finner dem antagna.  
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§ 66 Dnr 2019-000131  

Redovisning Medborgarlöften 2018 och plan för 
2019-2020. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Folkhälsosamordnare Christin Hübenette och kommunpolis Johannes Persson 

besöker kommunstyrelsen och redovisar utifrån medborgarlöftena för 2018: 

Prioritering av närvaro i Nordanstigs kommun genom en fortsatt bemanning av 

befintligt poliskontor med fasta öppettider samt oregelbundna trafikkontroller. 

Genomföra två trygghetsvandringar och i samverkan med andra myndigheter 

genomföra gemensamma krogkontroller. 

Medborgarlöftena inför 2019 och 2020: 

Polisen prioriterar sin närvaro i Nordanstigs genom en fortsatt bemanning av 

befintligt poliskontor med fasta öppettider. 

Genomföra minst 45 trafikkontroller. 

Genomföra två trygghetsvandringar. 

I samverkan med andra myndigheter genomföra gemensamma krogkontroller. 

Genomföra gemensamma insatser vid större evenemang i kommunen, så kallade 

samaktiviteter. 
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§ 67 Dnr 2018-000067  

Ekonomirapport. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Uppdra till utskotten att lämna förslag till åtgärder för att få en budget i balans 

och redovisa dessa på kommunstyrelsens sammanträde i maj 2019. I förslagen 

ska även ökade möjligheten till ökade intäkter beaktas. 

2. I övrigt godkänna redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Björn Hylenius informerar om nuläget för verksamheterna per 

februari 2019.  

Utifrån utfallet per februari 2019 med en första helårsprognos för respektive 

verksamhet visar följande verksamheter tecken på underskott per helår: 

Vård och omsorgs  -7,3 mnkr 

Social Omsorgs  -6,6 mnkr 

Utbildning  -3,0 mnkr     

Beslutsunderlag 

Politiska ledningsgruppen föreslår att kommunstyrelsen beslutar uppdra till 

utskotten att lämna förslag till åtgärder för att få en budget i balans och redovisa 

dessa på kommunstyrelsens sammanträde 9 april 2019 (politiska ledningsgruppens 

protokoll § 17/2019).  

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till politiska ledningsgruppens förslag med justeringen att 

återrapport sker på kommunstyrelsens sammanträde i maj 2019. 

Per-Ola Wadin (L) yrkar att även ökade intäkter ska beaktas.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt och Per-Ola Wadins yrkanden och finner 

dem antagna.  
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§ 68 Dnr 2019-000090  

Ansökan om oförändrad checkkredit 2019 för 
Nordanstig Vatten AB 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Bevilja Nordanstig Vatten AB en oförändrad checkkredit på totalt 15 mnkr under 

2019 inom Nordanstigs kommuns koncernkonto.  

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstig Vatten AB ansöker om fortsatt checkkredit inom Nordanstigs kommuns 

koncernkonto på 15 mnkr. 

För att kunna hantera det likvida flödet under 2019 bör checkkrediten på 

internkontot hos Nordanstigs kommun bibehållas på 15 mnkr. Checkkrediten ska 

användas till de variationer som förekommer i in- och utbetalningar. 

Enligt styrelsebeslut 2018-11-05, § 46, ansöker Nordanstig Vatten AB om att 

bibehålla befintlig checkkredit på 15 mnkr. 

Enligt kommunfullmäktigebeslut 2009-05-11 ska checkkrediten omvärderas varje 

år.  

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att fullmäktige beviljar Nordanstig Vatten AB en oförändrad 

checkkredit på totalt 15 mnkr under 2019 inom Nordanstigs kommuns 

koncernkonto (Fredrik Pahlbergs och Maria Pedersens tjänsteutlåtande 2019 01 24). 

Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar bevilja Nordanstig Vatten AB en 

oförändrad checkkredit på totalt 15 mnkr under 2019 inom Nordanstigs kommuns 

koncernkonto (ledningsutskottets protokoll §27/2019).  

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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§ 69 Dnr 2019-000052  

Justering av pris på måltidsabonnemang till personer 
med biståndsbedömd matdistribution 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar  

1. Höja priset per matlåda till 59 kr och fastställa priset för det valfria tillägget 

dryck och efterrätt till 5 respektive 10 kr per styck.  

2. Förändringen ska gälla från och med 1 maj 2019 och från och med 2020 

föreslås att priset förändras utifrån konsument-prisindex. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Priset för matlådor, inkl. dryck, till personer som beviljats mat-distribution uppgår 

sedan maj 2014 till 50 kr per låda. Ökade kostnader för produktion av matlådorna, 

till följd av stigande råvarupriser och löneökningar, gör en höjning till 59 kr per 

låda nödvändig för att uppnå självkostnadspris (se bilaga 1). För att inte höjningen 

ska bli allt för kännbar för kunder med små marginaler föreslås att dryck och 

efterrätt blir valfria tillägg till ett pris på 5 respektive 10 kr per styck. För att i 

framtiden undvika kraftiga prisförändringar på matlådorna föreslås att priset 

justeras årligen med hur konsumentprisindex utvecklas.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att höja priset per matlåda 

till 59 kr och fastställa priset för det valfria tillägget dryck och efterrätt till 5 

respektive 10 kr per styck. Förvaltningen föreslår att förändringen ska gälla från och 

med 1 maj 2019 och från och med 2020 föreslås att priset förändras utifrån 

konsument-prisindex (Fredrik Pahlbergs och EvaLinda Grensmans tjänsteutlåtande 

2019-01-21). 

Ledningsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar att höja priset per 

matlåda till 59 kr och fastställa priset för det valfria tillägget dryck och efterrätt till 

5 respektive 10 kr per styck. Förvaltningen föreslår att förändringen ska gälla från 

och med 1 maj 2019 och från och med 2020 föreslås att priset förändras utifrån 

konsument-prisindex (ledningsutskottets protokoll § 28/2019).  

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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§ 70 Dnr 2018-000307  

Bidrag för trygghetsboende. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar  

1. Nordanstigs kommun inför ett driftbidrag för värdperson till aktörer som driver 

trygghetsbostäder.  

2. Bidraget betalas ut, efter prövning, årligen med ¼-del av prisbasbelopp per 

bostad.  

3. Kravet för att få bidraget är att man uppfyller Boverkets kriterier för 

investeringsbidrag till trygghetsbostäder.  

4. 2018 och 2019 års bidrag finansieras ur budgetpost benämnd 

omställningskostnader.  

5. Efterföljande år finansieras i kommande mål och budget som ett bestående 

bidrag. 

6. Delegera till kommunstyrelsen att pröva och bevilja bidraget årligen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens kostnad för särskilt boende för äldre (SÄBO) ökar. Kostnaden 

kommer att öka när behovet kulminerar vid åren 2030 - 2032. Kostnaden kommer 

att öka mer än förväntade skatteintäkter vilket medför att denna bör begränsas. Ett 

bra alternativ istället för SÄBO är att de äldre bor i tillgängliga bostäder i form av 

trygghetsbostäder. Dessa bostäder kommer att minska behovet av SÄBO, vilket 

innebär en kostnadsbegränsning för kommunen samtidigt som boendekvaliteten för 

de äldre ökar.  

Därför föreslås ett driftsbidrag som en drivmotor till att aktörer uppför 

trygghetsboenden i Nordanstigs kommun.   

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet.  

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att Nordanstigs kommun inför ett driftbidrag för 

värdperson till aktörer som driver trygghetsbostäder, att bidraget betalas ut, 

efter prövning, årligen med ¼-del av prisbasbelopp per bostad, att kravet för 

att få bidraget är att man uppfyller Boverkets kriterier för investeringsbidrag 

till trygghetsbostäder, att 2018 och 2019 års bidrag finansieras ur budgetpost 

benämnd omställningskostnader, att efterföljande år finansieras i kommande 

mål och budget som ett bestående bidrag samt att delegation ges till 

verksamhetschef för samhällsutveckling och kommunikation att pröva och 

bevilja bidraget årligen (Fredrik Pahlbergs och Hans-Åke Oxelhöjds 

tjänsteutlåtande 201902-18). 
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Forts. § 70 

 

2. Ledningsutskottet beslutar uppdra till verksamheten att inför 

kommunstyrelsens sammanträde komplettera handlingarna med ett 

policydokument (ledningsutskottets protokoll § 30/2019). 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att Nordanstigs kommun 

inför ett driftbidrag för värdperson till aktörer som driver trygghetsbostäder, 

att bidraget betalas ut, efter prövning, årligen med ¼-del av prisbasbelopp per 

bostad, att kravet för att få bidraget är att man uppfyller Boverkets kriterier 

för investeringsbidrag till trygghetsbostäder, att 2018 och 2019 års bidrag 

finansieras ur budgetpost benämnd omställningskostnader, att efterföljande år 

finansieras i kommande mål och budget som ett bestående bidrag samt att 

delegation ges till verksamhetschef för samhällsutveckling och 

kommunikation att pröva och bevilja bidraget årligen (ledningsutskottets 

protokoll § 30/2019).      

Yrkanden 

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

förslag samt föreslagen policy.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.  
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§ 71 Dnr 2016-000223  

Detaljplan för Jättendals-Gärde 1:13 m.fl. i 
Mellanfjärden. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Anta detaljplanen och dess tillhörande handlingar för Jättendals-Gärde 1:13 m.fl.  

Jäv 

Carina Ohlson (C) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.      

 

Sammanfattning av ärendet 

Mellanfjärden finns det en verksamhet där markanvändningen bedrivs på ett 

planstridigt sätt. Kommunstyrelsens ledningsutskott gav 2015-11-05 Plan- och 

byggenheten i uppdrag att upprätta en ny detaljplan i syftet att tillåta verksamhet att 

bedrivas inom planområdet. Mellan 2017-01-16 till 2017-02-06 var planen ute på 

samråd. Efter samrådet har kommunen haft dialog med berörda sakägare för att 

inhämta ytterligare åsikter det hölls också två stycken samrådsmöten. Under 

perioden mellan 2018-07-16 till 2018-09-03 var planen på granskning. Ytterligare 

yttranden har kommit in och planen har bearbetats därefter. planenheten har nu 

färdigställt ett nytt förslag för detaljplan, som är redo att antas.  

Beslutsunderlag 

1. Plan- och byggenheten föreslår för ledningsutskottet att godkänna detaljplanen 

och dess tillhörande handlingar och låter detaljplanen antas  (Hans-Åke 

Oxelhöjds och Ola Tollins tjänsteutlåtande 2019-02-11). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta detaljplanen och dess 

tillhörande handlingar för Jättendals-Gärde 1:13 m.fl. (ledningsutskottets 

protokoll § 31/2019). 
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§ 72 Dnr 2016-000047  

Motion om medborgarbudget för större samhörighet. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

I nuläget inte inleda ett arbetssätt med Medborgarbudget och därmed avslå 

motionen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Petra Modée (V) och Ulrika Jonsäll (V) har lämnat in en motion där de föreslår att 

Nordanstigs kommun tar fram rutiner för, och använder sig av, förstärkt 

medborgardialog i form av så kallad medborgarbudget samt att medborgarbudgeten 

används som ett verktyg i den årliga budgetprocessen.       

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att i nuläget inte inleda ett arbetssätt med 

Medborgarbudget samt att motionen därmed är besvarad (Fredrik Pahlbergs 

och Eva Engströms tjänstutlåtande 2019-02-04). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att i nuläget inte inleda ett 

arbetssätt med Medborgarbudget och därmed avslå motionen 

(ledningsutskottets protokoll § 36/2019).     

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 

Petter Bykvist (V) yrkar bifall till motionen.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Petter Bykvists yrkanden och 

finner Stig Engs yrkande antaget.  

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(31) 

Sammanträdesdatum 

2019-03-12 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 73 Dnr 2019-000102  

Revisionsrapport Grundläggande granskning avseende 
mål, ekonomistyrning och intern kontroll. 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta verksamhetens förslag till yttrande över revisionens granskningsrapport. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Revisionen har lämnat en rapport Grundläggande granskning av mål, 

ekonomistyrning och intern kontroll.  

Revisionen vill att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de rekommendationer 

och förslag som lyfts fram i rapporten, företrädesvis de som framgår av rapportens 

sammanfattning. 

Staben har utarbetat ett förslag till yttrande över revisionsrapporten.      

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna förslag till 

yttrande över revisionens granskningsrapport (Fredrik Pahlbergs 

tjänsteutlåtande 2019-02-15). 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna förslag till 

yttrande över revisionens granskningsrapport (ledningsutskottets protokoll 

§ 37/2019).  
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§ 74 Dnr 2019-000103  

Remiss Organisation av enheten för tillsyn/tillstånd 
alkohol och tobak. 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta verksamhetens förslag till yttrande över remissen.  

Sammanfattning av ärendet 

Hudiksvalls kommun har utarbetat ett förslag till organisation av enheten för 

tillsyn/tillstånd för alkohol och tobak. 

Förslaget innebär att verksamheten för Nordanstigs och Hudiksvalls kommuner 

läggs över till den gemensamma nämnden Norrhälsinglands miljö- och 

räddningsnämnd.      

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna verksamhetens 

förslag till yttrande över remissen (Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande 2019-02-

15). 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna 

verksamhetens förslag till yttrande över remissen (ledningsutskottets protokoll 

§ 38/2019).  
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§ 75 Dnr 2019-000115  

Justering av period för delårsrapport. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar  

Ändra Nordanstigs kommuns redovisningsperiod avseende delårsrapport till att 

omfatta perioden januari – augusti.  

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport som upprättats enligt 13 kap. 1 § 

lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning.  

Styrelsen ska inom två månader efter utgången av den period av räkenskapsåret 

som delårsrapporten omfattar överlämna delårsrapporten till fullmäktige och 

revisorer. 

Lag (2018:600). 

Kommunens delårsrapport omfattar idag perioden januari-juni. Delårsrapport ska 

upprättas minst en gång per år under räkenskapsåret för kommunens verksamhet 

och ekonomi.  

En delårsrapport ska upprättas på samma kvalitetsaspekter som gäller vid 

upprättandet av årsredovisningen. 

I och med den nya kommunala redovisningslagen som trädde i kraft 1 januari 2019 

är det krav på att kommunstyrelsen inom två månader från utgången 

redovisningsperiod ska ha överlämnat delårsrapporten till kommunfullmäktige och 

revisorer. 

Med befintlig redovisningsperiod, januari-juni, innebär den nya lagen att 

fullmäktige ska ha fått delårsrapporten av kommunstyrelsen senast sista augusti.  

Hänsyn måste också tas till att förvaltningen till stor del har semester under juli 

månad, vilket innebär att vi får mycket svårt att uppfylla lagkravet. 

Ett byte av redovisningsperiod skulle innebära att kommunstyrelsen och 

förvaltningen skulle ges bättre förutsättningar att överlämna delårsrapporten inom 

angiven period, och därmed uppfylla nya lagkravet.   

Beslutsunderlag 

1. Staben föreslår att fullmäktige beslutar ändra Nordanstigs kommuns 

redovisningsperiod avseende delårsrapport till att omfatta perioden januari – 

augusti (Fredrik Pahlbergs och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2019-02-22). 

2. Politiska ledningsgruppen föreslår att fullmäktige beslutar ändra Nordanstigs 

kommuns redovisningsperiod avseende delårsrapport till att omfatta perioden 

januari – augusti (politiska ledningsgruppens protokoll § 9/2019).  
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Forts. § 75 

 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs förslag och finner det antaget.  
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§ 76 Dnr 2018-000415  

Lex Sarah utredning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta de föreslagna åtgärderna och att händelsen inte skickas vidare till Inspektionen 

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

  

Sammanfattning av ärendet 

Utredning av anmälan om missförhållande eller risk för missförhållande inom 

kommunens omsorg om funktionshindrade enligt 14 kap 3-6 §§ SoL och 24b-24e 

LSS utifrån en inkommen lex Sarah rapportering.  

I rapporteringen framgår att en brukare har blivit utsatt för brister i bemötande vid 

en av kommunens dagliga verksamheter.  

En utredning med föreslagna åtgärder har gjorts av utredare på kvalitet och 

utvecklingsenheten.  

Beslutsunderlag 

Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar de föreslagna åtgärderna och 

att händelsen inte skickas vidare till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som 

en lex Sarah (omsorgsutskottets protokoll § 21/2019).  

Yrkanden 

Carina Ohlson (C) yrkar bifall till omsorgsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons yrkande och finner det antaget.  
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§ 77 Dnr 2019-000122  

Avsägelse från politiskt uppdrag i utbildningsutskottet, 
Suzanne Hedberg (SD). 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna Suzanne Unosson-Hedberg (SD) avsägelse. 

2. Välja Eva Andersson (SD) som ny ersättare i utbildningsutskottet. 

3. Valet avser återstoden av mandatperioden 2019-2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Suzanne Unosson-Hedberg (SD) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 

utbildningsutskottet.  

Kommunstyrelsen har att godkänna Suzanne Unosson-Hedbergs avsägelse samt 

välja ny ersättare för återstoden av mandatperioden 2019-2022.            

Yrkanden 

Sandra Bjelkelöv (SD) föreslår Eva Andersson (SD) som ny ersättare.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Sandra Bjelkelövs förslag och finner det antaget.  
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§ 78 Dnr 2019-000004  

Redovisning av delegationsbeslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen.     

  

Sammanfattning av ärendet 

Följande delegationsbeslut redovisas: 

Val av ombud till Hälsingeutbildning ek. för. 

Fördelning av projekt- och visionsbidrag 2019. 

Läsårstider 2019-2020. 

Delegationsbeslut IFO 2019-02 
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§ 79 Dnr 2019-000005  

Delgivningar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Lägga delgivningarna till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Följande delgivningar redovisas: 

Protokoll 

Överförmyndarnämnden Mitt 2019-01-13 

Hällsingerådet 30-31 januari 2019 

Övrigt: 

Rapport om färdtjänstens utveckling 2018. 

Minnesanteckningar regionalt kommunsamråd 
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§ 80 Dnr 2018-000281  

Tilläggsbelopp för lovskola. 

Kommunstyrelsens beslut 

Fastställa tilläggsbelopp för obligatorisk lovskola utbetalas med max 50 timmar per 

elev och läsår för såväl fristående som kommunala skolor samt att tilläggsbelopp 

för obligatorisk lovskola utbetalas med 36,70 per timme som eleven deltagit.    

 

Sammanfattning av ärendet 

Riksdagen har beslutat att kommuner och fristående skolhuvudmän är skyldiga att 

erbjuda lovskola för elever i årskurs 8 och 9 som riskerar att inte bli behöriga till 

gymnasiet. Skyldigheten regleras i skollagen och började gälla 1 augusti 2018. 

Från och med 2018 kompenseras kommunerna för skyldigheten att erbjuda lovskola 

genom generella statsbidrag. Samtidigt minskar det riktade statsbidraget som idag 

finns att söka för att erbjuda lovskola. 

Införandet av tilläggsbelopp för lovskola innebär att hemkommunen ska fastställa 

och lämna tilläggsbelopp för elever vid fristående skolor som deltar i lovskola. 

Utifrån likvärdighetsprincipen bör även kommunala skolor ersättas med 

tilläggsbelopp för lovskolor.  

Bidragsmodell för tilläggsbelopp för lovskola 

Samtliga skolor, kommunala och fristående grundskolor, rekvirerar ett bidrag till ett 

fast belopp per deltagande elev. Bidraget betalas ut med 36,70 per timme för de 

timmar eleven deltagit. Maximalt 50 timmar per elev och årskurs utbetalas vilket 

innebär maximalt 1 835 kronor per elev och läsår.  

Beslutsunderlag 

1. Utbildningsutskottet beslutade att förslaget till tjänsteutlåtande lämnas över till 

kommunstyrelsen för beslut (utbildningsutskottets protokoll § 83/2018). 

2. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att tilläggsbelopp för 

obligatorisk lovskola utbetalas med max 50 timmar per elev och läsår för såväl 

fristående som kommunala skolor samt att tilläggsbelopp för obligatorisk 

lovskola utbetalas med 36,70 per timme som eleven deltagit (Fredrik Pahlbergs 

och Eva Fors tjänsteutlåtande 2019-03-11).      

Yrkanden 

Carina Ohlson (C) yrkar bifall till förslaget.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons yrkande och finner det antaget.      
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§ 81 Dnr 2019-000006  

Information och övriga ärenden. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Hälsocentralen i Bergsjö 

Uppdra till ledningsutskottets ordförande att återrapportera till 

kommunstyrelsen efter dialogen med Region Gävleborg. 

2. Beslutsunderlag inför sammanträden 

Uppmana verksamheten till bättre framförhållning med beslutsunderlagen inför 

sammanträdena. 

3. Kommunchefens förordnande 

Godkänna informationen. 

4. Praktikplatser i kommunens verksamheter 

Justera kommunstyrelsens beslut i § 57/2019, om praktikplatser i 

kommunkontoret, till att gälla hela kommunkoncernen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

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

väcka eventuella extraärenden. 

Hälsocentralen i Bergsjö 

Tor Tolander (M) vill ha en rapport om hur det är tänkt att fungera för 

verksamheten vid Bållebo och Sörgården när Region Gävleborg lägger ner 

hälsocentralen i Bergsjö. 

Stig Eng (C) föreslår att regionen bjuds in till ledningsutskottets sammanträde 19 

mars för information och dialog. 

Beslutsunderlag inför sammanträden 

Tor Tolander (M) påtalar vikten av att beslutsunderlaget skickas ut i tid inför 

sammanträdena och föreslår att verksamheten har bättre framförhållning. 

Kommunchefens förordnande 

Tor Tolander (M) frågar hur politiska ledningsgruppen arbetar inför nytt 

förordnande för kommunchefen och om det finns någon tidsplan för arbetet. Stig 

Eng (C) informerar att arbetet pågår och att partiföreträdarna kommer att bjudas in 

till in träff där mer information kommer att delges. 

Praktikplatser i kommunens verksamheter 

Carina Ohlson (C) påtalar att i kommunstyrelsens beslut i § 57/2019, om 

praktikplatser i kommunkontoret, var avsikten att beslutet om praktikplatserna 

skulle gälla hela kommunkoncernen.  

                                    

 


