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§ 232 Dnr 2017-000351  

Godkännande av dagordning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna dagordningen med föreslagna ändringar.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med följande ändringar och anmälan av 

extraärenden: 

Hassela Ski & Resort 

Beslut om att inte bedriva kommunal hemtjänst i Bergsjö och Gnarp.  
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§ 233 Dnr 2018-000027  

Ordföranden informerar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

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

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

också för att skapa tillväxt.  

Rekrytering av Kommunchef 

Rekryteringsprocessen är i full gång och det finns ett bra material för rekryteraren 

att utgå ifrån, där POL, oppositionsföreträdare, verksamhetschefer och facken varit 

delaktig i framtagandet av materialet. Rekryteraren har gjort en gallring och vi 

kommer nu att inom kort få mer information om dom som är kvar i processen. 

Ledarprogrammet 

Jag har påbörjat en utbildning som heter Ledarprogram för toppolitiker. En 

utbildning genom SKL. Det har genomförts ett tillfälle av 4. Känns som en väldigt 

bra utbildning med ett bra nätverkande. 

Demokratins 100-års jubileum 

En dag med seminarier och firande av demokratins 100-års jubileum med en 

avslutande middag avverkades i Stockholm 18/9. 

HUF 

Ett samrådsmöte har skett i Bollnäs 25/9.  

KS-beredning för framtida fastighetsinvesteringar 

En första träff skedde den 26/9 med en bra diskussion som ledde fram till några 

frågeställningar som skall diskuteras på nästa träff som sker den 10/10. 

Sundsvallsregionen 

Styrelsemöte var den 27/9 i Sundsvall. Där konstaterades att alla kommuner har det 

tufft ekonomiskt och ser över intäkter och kostnader. 

Vikten av ett bra samarbete med MIUN för att kunna påverka i kommunernas 

intresse. Sundsvallsregionens styrelse är tänkt att bli en kanal för MIUN att 

kommunicera med kommunerna i området.  

Diskussioner om trafikavstängningen Gävle-Åänget fördes med beslut om en 

skrivelse till trafikverket. 

Nästa möte sker den 6/12 på MIUN i Sundsvall. 
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Forts. 233 

 

Balansera mera dagen 

Dagen genomfördes den 1/10 samtidigt med en invigning av trygghetsboendet på 

Hagängsgården. Ett väldigt lyckat arrangemang med väldigt många och nöjda 

besökare. 

Agenda miljö och klimatträff 

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

bland annat igenom de 5 strategierna som kommunerna och länsstyrelsen har 

kommit överens om. 

Företagsbesök 

Rullar på enligt plan. Nr 13 genomfördes på Plyfa den 7/10. 

Samrådsmöte med Hudiksvall  

Skedde den 7/10, diskuterades gemensamma funktioner. 

Räddningstjänsten ser problem med rekrytering. Men har startat samarbeten med 

södra Hälsingland som gör att vissa funktioner kan samordnad. Tog upp frågan om 

solpaneler och laddstolpar som kommer att öka dramatiskt, och vilka risker de ser 

med det. 

Miljö och hälsoskydd informerade om sin verksamhet. Tex avloppsinventeringen. 

Fiberstaden om bredbands-utbyggnaden, möjliga framtida uppdrag som tex it-

hårdvara. 

Det skall bokas in 4 möten per år. 

Kommande 

En träff med riksdagsledamöterna 8-9/10 

Ägarsamråd Överförmyndarnämnden mitt 11/10 

Hälsingerådet 16/10 

RUS remissdialog 18/10 
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§ 234 Dnr 2018-000028  

Information från ledningsutskottets verksamheter. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Ledningsutskottets ordförande Stig Eng (C) informerar om följande aktuella ärende: 

Den 13 september träffade OKB styrelse Trafikverket om den långa avstängningen 

vid spårbyte under 16 veckor norr om Gävle. Trafikverket har kommit långt i 

planeringen men alla närvarande framförde önskemål om att försöka korta ner 

denna avstängning. Denna avstängning är planerad att påbörjas i slutet av 

augusti 2021. 

Jag har deltagit i ett Fiber- och bredbandsseminarium vid Älvsjömässan i 

Stockholm och på Fiberbåten till Åland. Vi fick delta i ca 15 seminarium och 

konstaterar att utvecklingen går i en allt snabbare takt. 

Den 4 oktober så höll Inköp Gävleborg ett styrelsemöte i Söderhamn angående 

delårsrapport. Den stora förändringen är att antalet anställda vid årets början var 

28 personer och är nu nere vid 11 personer, beroende på att verksamheten kommer 

att avvecklas. Ekonomiskt är prognosen ett plusresultat på ca 4,8 mnkr. Stämningen 

i organisationen är riktigt deprimerande, trots detta så arbetar personalen mycket 

bra.  
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§ 235 Dnr 2018-000029  

Information från utbildningsutskottets verksamheter. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsutskottets ordförande Anette Nybom (S) informerar om följande 

aktuella ärenden: 

Ekonomin - Prognosen, i samband med utbildningsutskottets möte i september, 

visar på ett mindre överskott för den totala utbildnings- och biblioteksverksamheten 

för 2019. Av de fyra områden (skolskjutsar, interkommunal ersättning, modersmål 

och särskilt stöd) som vi i januari 2019 kunde konstatera låg över budget och 

orsakade vårt underskott 2018 återstår ett, skolskjutsarna. De övriga tre områdena 

har kommit i balans och de förskole-/skolenheter som drog över är i balans eller 

beräknas vara det till årsskiftet. Ett systematiskt och hårt arbete har gjorts i 

verksamheterna för att uppnå detta.  

Lokalerna - Ett antal förskole- och skollokaler i kommunen har stora nybyggnads/ 

tillbyggnads/ renoveringsbehov. I Hassela har annexet rivits och ritningar tagits 

fram för att flytta in förskolan i skolan. Kostnaden för detta är beräknat till ett 

nollsummespel då den nuvarande hyran samt den beräknade personaleffektivisering 

är beräknat att täcka kostnaderna för det lån som behövs för byggnationer inomhus 

och utomhus. Önskvärt vore att detta projekt snarast kunde komma igång så att vi 

visar elever, personal och allmänhet att förändring är på gång i Hassela och i hela 

kommunen. 

Att den nyligen tillsatta lokalberedningen måste ta ett helhetsgrepp över 

lokalförsörjning och EPC och skyndsamt göra en prioriteringsordning kortsiktigt 

och långsiktigt är nödvändigt. Men önskvärt vore att förskolan i Hassela, mot 

bakgrund av ovanstående, kunde brytas ur helhetsprocessen och snarast påbörjas. 

KS-målen - utbildningsutskottet föreslår KS att anta 2 mål som ska bidra till att höja 

utbildningsnivån;  

dels att årligen höja andelen elever som är behöriga till gymnasiet (innefattar såväl 

yrkesprogram som teoretiska program)  

dels att årligen höja andelen elever som kan läsa, skriva, räkna senast i åk 3 (på så 

sätt ges elever i tidiga år förutsättningar att kunna ta sig vidare upp genom 

utbildningssystemet) 

Skolinspektionens huvudmannarapport - I början av höstterminen kom 

huvudmannarapporten. Vad gäller ansvaret för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan 

samt vuxenutbildningen lämnades huvudmannen utan kritik. För övriga skolformer 

fick huvudmannen kritik för att brista i det systematiska kvalitetsarbetet.  
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Forts.  § 235 

 

Kvalitetsarbetet får inte enbart handla om att få ett område, t.ex. betygsresultaten 

redovisade utan kvalitetsarbetet måste också innefatta analys, åtgärder, uppföljning 

och utvärdering. Detta kommer metodiskt att knytas ihop med årshjulet. Svar till 

Skolinspektionen ska vara inne i februari 2020. 

Tre motioner från SD - Utbildningsutskottet har ställt sig bakom de förslag till 

besvarande av motionerna som tagits fram. Samtliga motioner är dock att slå in 

öppna dörrar då förslagen sedan tidigare är framtagna och beslutade/lagstiftade, har 

trätt i kraft eller är på väg att träda i kraft. 

Verksamhetschef Eva Fors informerar om följande enligt årshjulet 2019: 

Behörighet till yrkesprogram samt Uppnått kunskapskraven i alla ämnen, redovisat 

per läsår. 

Behörighet till gymnasiet samtliga elever per yrkesprogram, Naturvetenskapligt och 

tekniskt program samt andelen elever ej behöriga. 

Slutbetyg årskurs 9 Bergsjö skola 74 elever med uppnått kunskapskraven i alla 

ämnen uppdelat på meritvärdena 17 ämnen, pojkar och flickor.  
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§ 236 Dnr 2018-000030  

Information från omsorgsutskottets verksamheter. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottets ordförande Carina Ohlson (C) informerar om följande aktuella 

ärenden: 

Inom IFO känns det som att det är på väg åt helt rätt håll. Personalen jobbar hårt 

och målmedvetet för att sänka kostnaderna, försörjningsstödet har planat ut och 

man ser en liten minskning den senaste månaden. I övrigt har Sigbritt Persson (S) 

och jag varit på prisutdelningen i Sundsvall! Enhetschef Bente Sandström fick pris, 

det är stort. Nu ska hon till finalen i Stockholm senare i höst.  

Öppenvården jobbar på, allt för att minska kostnader för dyra placeringar, 

familjecentralen jobbar förebyggande och fortsätter sin utbildningsverksamhet för 

föräldrar. Ett bra förebyggande arbete betyder mindre kostnader framåt. 

Vård och omsorg har haft en turbulent månad, att hemtjänsten kunde försvinna på 

vissa platser i kommunen hade inte riktigt gått fram. I övrigt gäller det att hitta 

varenda realistisk krona som kan sparas, oavsett vad som står på sista raden i 

december måste hela verksamheten se över sina kostnader och förändra utgifterna. 

Om det innebär förändrade arbetssätt eller andra former av besparingar får 

framtiden utvisa, det vi alla ska vara medvetna om är att detta måste ske skyndsamt 

men utan att kvalitén för dem som behöver kommunens tjänster mest blir lidande. 

Aktivitetscenter på Storgatan fungerar otroligt bra, man har kunnat avsluta vissa 

tjänsteköp och de har nu daglig verksamhet där. Därför har omsorgsutskottet 

skickat ett ärende tills idag att få utöka denna verksamhet i en intilliggande lokal. 

Vad vi kan vara eniga om är att de närmaste månaderna blir tuffa. 
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§ 237 Dnr 2019-000087  

Verksamhetsuppföljning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar uppföljning av de olika verksamheterna under 

kommunstyrelsen, genom volymer och nyckeltal per septembermånad.  

Redovisningen innehåller redovisning av verksamheternas kostnader. Vidare 

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

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

support, antal elever med anpassad studiegång, antal barn i friskolors 

utbildningsverksamhet, antal barn i kommunens utbildningsverksamhet, antal 

inskrivna barn i fritidshem, antal inskrivna barn i förskolan och grundskolan, antal 

inskrivna på kommunens flyktingenhet, antal beslut enligt LSS och SoL m.m. 
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§ 238 Dnr 2019-000391  

Delårsbokslut per 31 augusti 2019 för Nordanstigs 
kommun. 

Kommunstyrelsens beslut 

Uppdra till verksamheten att vid kommunstyrelsen nästa sammanträde redovisa 

sommarens verksamhet vid Ersk-Matsgården. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna delårsbokslut per 2019-08-31 med sammanställd redovisning samt 

helårsprognos.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomikontoret har sammanställt delårsbokslut per 2019-08-31 med 

sammanställd redovisning (koncern) samt helårsprognos.   

Kommunstyrelsen visar följande avvikelser i sin helårsprognos mot budget: 

Verksamheter  

Stab        0 mnkr  

Samhällsutveckling och kommunikation   0,9 mnkr 

Teknik och hållbarhet    1,9 mnkr 

Utbildning        0 mnkr 

Vård och omsorg                       -23,7 mnkr 

Social omsorg   -4,3 mnkr 

 

Kommunstyrelsens verksamheter visar ett prognostiserat underskott mot budget 

med -25,2 mnkr (miljoner kronor). 

Kommunstyrelsens särskilda verksamheter visar ett prognostiserat överskott mot 

budget med 14,2 mnkr. 

Skatteintäkter, statsbidrag, slutavräkning samt finansnetto visar ett prognostiserat 

överskott om 12,3 mnkr. 

Budgeterat resultat för 2019 är 2,9 mnkr. 

Kommunens prognos 2019 visar ett beräknat resultat på 4,2 mnkr. 

Kommunkoncernens prognostiserade resultat för 2019 är 7,8 mnkr. 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(37) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-08 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 238 

 

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna delårsbokslut per 

2019-08-31 med sammanställd redovisning samt helårsprognos (Fredrik Pahlbergs 

och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2019-09-27).  

Yrkanden 

Stig Eng (C) med bifall av Anette Nybom (S) yrkar bifall till verksamhetens 

förslag. 

Stig Eng yrkar vidare att kommunstyrelsen vid sitt nästa sammanträde får en 

redovisning av sommarens verksamhet vid Ersk-Matsgården.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkanden och finner dem antagna.  
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§ 239 Dnr 2019-000312  

Ekonomisk redovisning, Nordanstig Vatten AB. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Anneli Wikner, Ewa Thorén och Tomas Larsson, Nordanstig Vatten AB besöker 

kommunstyrelsen och informerar om verksamheten i det gemensamma bolaget 

MittSverige Vatten och Avfall AB och Nordanstig Vatten AB. 

Redovisningen innehåller antal vattenverk och antal reningsverk, antal meter 

vattenledningar och antal pumpstationer per 1 000 anslutna personer. 

Redovisningen ger en förklaring till orsakerna till de höga VA-taxorna i 

Nordanstigs kommun. 

Hållbarhetsindex (HBI) 

- miljömässig hållbarhet 

- hållbara tjänster för brukare 

- hållbara resurser 

Bolaget ska inte gå med vinst, det vill säga ta ut en för hög taxa från brukarna, 

däremot är det möjligt för kommunen att tillföra ett aktieägartillskott. 

Vidare redovisas kostnads- och investeringsutvecklingen under 2007-2019. För att 

kunna upphöra med förlusttäckningsbidraget 2021 höjs förbrukningstaxan med 

12 % 2019 och med 9 % 2020.  
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§ 240 Dnr 2018-000067  

Ekonomirapport och uppföljning av åtgärder för en 
budget i balans.  

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen. 

Protokollsanteckning 

Tor Tolander (M) lämnar en skriftlig protokollsanteckning enligt följande: Att 

kommunstyrelsen blivit meddelade att inga ej antagna förslag som kräver politiska 

beslut går till verkställighet utan att först blivit beredda av ansvarigt utskott och om 

nödvändigt gått till beslut i kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheterna har sammanställt ett förslag till handlingsplaner för en budget i 

balans.  

Beslutsunderlag 

Politiska ledningsgruppen beslutar uppdra till verksamheten att upprätta en 

kommunikationsplan för genomförandet av beslutet om indelningen av 

hemtjänstområden. Planen ska redovisas på kommunstyrelsen i oktober. Avvakta 

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

omsorgsutskottet att följa ekonomi på enhetsnivå och lägga förslag till åtgärder 

(politiska ledningsgruppens protokoll § 60/2019).   

Yrkanden 

Carina Ohlson (C) yrkar att utskotten får i uppdrag att bereda ärendet och i övrigt 

godkänna informationen.   

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons yrkande och finner det antaget.  
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§ 241 Dnr 2019-000334  

Beslut om att inte bedriva kommunal hemtjänst i 
Bergsjö och Gnarp. 

Kommunstyrelsens beslut 

Avslå Petter Bykvists (V) yrkande att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde 

samt att verkställigheten ska avvaktas tills dess att ett politiskt beslut har fattats.  

Reservation 

Per-Ola Wadin (L) reserverar sig mot beslutet. 

Petter Bykvist (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande: 

Vänsterpartiet reserverar sig mot att ärendet om nedläggning av hemtjänstgrupperna 

inte lyfts till en politisk nivå för beslut. Det innebär att en mycket omfattande 

neddragning av kommunens verksamhet (ca 40 personer av totalt 700 anställda 

berörs) sker utan att vi politiker eller allmänhet har någon möjlighet att reagera på 

eller överklaga beslutet. Så ska det inte gå till i en demokrati. 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras för politiska överläggningar mellan kl. 14:15-14:30. 

Ordförande 

Under ärendets gång lämnar ordföranden Ola Wigg (S) sammanträdet och vice 

ordförande Stig Eng (C) går in som ordförande.  

Sammanfattning av ärendet 

Petter Bykvist (V) tar som extraärende upp beslutet om att inte bedriva kommunal 

hemtjänst på orterna Gnarp och Bergsjö. Petter Bykvist anser inte att något politiskt 

beslut har fattats om nedläggningen och föreslår att kommunstyrelsen beslutar i 

ärendet vid dagens sammanträde.          

Yrkanden 

Petter Bykvist (V) yrkar att ärendet beslutas vid dagens sammanträde. Om ärendet 

inte bordläggs eller beslut på annat sätt hindras så yrkar han att verkställigheten ska 

avvaktas tills dess att ett politiskt beslut har fattats. Om ärendet avgörs vid dagens 

sammanträde yrkar han avslag till nedläggning, med hänvisning till att alternativa 

lösningar inte är tillräckligt utredda och beaktade, att beredningen och den 

ekonomiska kalkylen är bristfällig, att konsekvenserna för verksamhet, personal, 

brukare och anhöriga är allvarliga och oöverskådliga, samt att beslutsprocessen 

bryter mot den kommunala demokratins grundläggande principer för hur ett beslut 

ska tas. 
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Forts. § 241 

 

Stig Eng (C), med bifall av Anette Nybom (S), Ola Wigg (S) och Johan Norrby 

(SD) yrkar avslag på att ärendet ska beslutas vid dagens sammanträde. 

Carina Ohlson (C) yrkar avslag på att verkställigheten ska avvaktas tills dess att ett 

politiskt beslut har fattats.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde 

eller inte och finner att ärendet inte ska avgöras vid dagens sammanträde. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Den som stöder Stig Engs (C) avslagsyrkande röstar Ja. 

Den som stöder Petter Bykvists (V) yrkande röstar Nej. 

Med tio Ja-röster för avslag mot tre Nej-röster för Petter Bykvists yrkande avslår 

kommunstyrelsen att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 

Beslutande  Ja Nej Avstår 

Ola Wigg (S) ordf X 

Anette Nybom (S) X 

Sven-Erik Sjölund (S) X 

Stig Eng (C)  X 

Carina Ohlson (C) X 

Andreas Högdahl (NOP) X 

Tor Tolander (M)  X 

Per-Ola Wadin (L)  X 

Sandra Bjelkelöv (SD) X 

Johan Norrby (SD) X 

Sigbritt Persson (S) X 

Magnus Willing (S) X 

Petter Bykvist (V)  X 

Summa  10 3  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Petter Bykvists yrkande om att verkställigheten 

ska avvaktas tills dess att ett politiskt beslut har fattats och Carina Ohlsons 

avslagsyrkande och finner Carina Ohlsons avslagsyrkande antaget. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Den som stöder Petter Bykvists yrkande röstar Ja. 

Den som stöder Carina Ohlsons avslagsyrkande röstar Nej. 
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Forts. § 241 

 

Omröstningsresultat 

Med två Ja-röster för Petter Bykvists yrkande mot 10 Nej-röster för Carina Ohlsons 

avslagsyrkande avslår kommunstyrelsen Petter Bykvists yrkande. 

 

Beslutande  Ja Nej Avstår 

Anette Nybom (S)  X 

Sven-Erik Sjölund (S)  X 

Stig Eng (C)   X 

Carina Ohlson (C)  X 

Andreas Högdahl (NOP)  X 

Tor Tolander (M)  X 

Per-Ola Wadin (L) X 

Sandra Bjelkelöv (SD)  X 

Johan Norrby (SD)  X 

Sigbritt Persson (S)  X 

Magnus Willing (S)  X 

Petter Bykvist (V) X 

Summa  2 10  
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§ 242 Dnr 2019-000123  

Åtgärder för budget i balans, minskat antal 
korttidsplatser. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Minska antalet korttidsvårdsplatser från 18 till 13 platser. Minskningen 

genomförs under förutsättning att man gör en testperiod för att se hur det slår 

ut och för att sen ha möjlighet att öppna fullt ut igen. 

2. Arbetet med avvecklingen påbörjas så snart kommunstyrelsens protokoll är 

justerat.  

3. Avvakta testperioden innan Palettens verksamhet flyttar in. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetet med åtgärder för en budget i balans fortsätter.  

Avveckla platser på Bållebo korttidsvård. 

Nordanstigs kommun har idag 18 platser på Bållebo korttidsvård. Platserna nyttjas 

av de som har ett gynnande beslut från biståndsenheten om insatsen korttidsvård. 

Antal dygn varierar och likaså orsaken till varför individen är i behov av 

korttidsvård. Det kan vara i rehabiliterande syfte utifrån insjuknande eller i form av 

avlastning för närstående som vårdar brukaren i normala fall eller att den enskilde 

är beviljad korttidsvård i avvaktan på erbjudande om särskilt boende. Under 2019 

har verksamheten ej kunnat verkställa beslut om korttidsvård i ett flertal ärenden 

där brukaren vistats på slutenvården. Detta har medfört att kommunen fått ansvar 

för kostnaden till Region Gävleborg. Per 31/8 2019 uppgick den kostnaden till 

1 024 tkr, 2018 var årskostnaden 1437 tkr och år 2017 var kostnaden 733 tkr.  

Den avsevärt största risken som kan uppstå är att kommunens kostnader för 

utskrivningsklara patienter till Regionen överstiger den besparing som enheten kan 

minska sin budget med. Detta framkommer även i den risk- och konsekvensanalys 

som är genomförd.  

Ytterligare risker som finns med att minska antalet platser är att behovet av 

dagverksamhetplatser ökar samt att avlastning i form av korttidsvård ej kan 

tillgodoses.  

Enheten bedrivs idag med en beräkning av 0,71 å /plats (18 st) vilket motsvarar 

12,8 åa.  

Vid en avveckling av 5 platser skulle bemanningen bli 9,23 åa vilket motsvarar 

3,57 åa färre i arbetsgruppen. Den totala besparingen på enheten skulle därmed 

uppgå till ca 1600 tkr.   



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(37) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-08 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 242 

Beslutsunderlag 

Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att minska antalet 

korttidsvårdsplatser från 18 till 13 platser. Att arbetet med avvecklingen påbörjas i 

direkt anslutning till att kommunstyrelsen fattat beslut. Omsorgsutskottet tillstyrker 

ovanstående under förutsättning att man gör en testperiod för att se hur det slår ut 

och för att sen ha möjlighet att öppna fullt ut igen. Man flyttar inte in palettens 

verksamhet på en gång (omsorgsutskottets protokoll § 113/2019). 

Yrkanden 

Carina Ohlson (C) yrkar bifall till omsorgsutskottets förslag. 

Sandra Bjelkelöv (SD) med bifall av Andreas Högdahl (NoP) och Johan Norrby 

(SD), yrkar avslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons och Sandra Bjelkelövs yrkanden 

och finner Carina Ohlsons yrkande antaget samt att det ska gälla från att 

kommunstyrelsens protokoll är justerat. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Den som stöder Carina Ohlsons (C) yrkande röstar Ja. 

Den som stöder Sandra Bjelkelövs (SD) avslagsyrkande röstar Nej.  

Beslutande  Ja Nej Avstår 

Anette Nybom (S) X 

Sven-Erik Sjölund (S)   X 

Stig Eng (C)  X 

Carina Ohlson (C) X 

Andreas Högdahl (NOP)  X 

Tor Tolander (M) X 

Per-Ola Wadin (L)  X 

Sandra Bjelkelöv (SD)  X 

Johan Norrby (SD)  X 

Sigbritt Persson (S) X 

Magnus Willing (S) X 

Johan Åkerlund (C) X 

Petter Bykvist (V)  X 

Summa  7 5 1  
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§ 243 Dnr 2019-000364  

Kommunstyrelsens mål 2020. 

Kommunstyrelsens beslut 

Återremittera ärendet för att anpassa målen enligt följande synpunkter: 

• Ändring av mål nr 13 till lydelsen: Öka kontakten och samverkan med 

företagen. 

• Ta bort mål nr 6 om våtmarker och vattendrag, och mål nr 10 om 

vandringshinder i vattendrag. 

• Utforma målen på ett mer mätbart sätt. 

• Mål nr 9 justeras till att gälla närproducerat. 

• Mål nr 12 kompletteras med inriktningen att öka i kollektivtrafiknära områden 

i kommunen. 

• Eventuellt färre mål.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska besluta om mål för verksamheten för år 2020. 

Utskotten har arbetat med ärendet och ledningsutskottet och utbildningsutskottet har 

lämnat förslag till mål för deras verksamheter. 

Förslagen diskuteras.         

Yrkanden 

Sven-Erik Sjölund (S) yrkar en ändring av mål nr 13 till lydelsen: Öka kontakten 

och samverkan med företagen. Vidare yrkar han att mål nr 6 om våtmarker och 

vattendrag, och mål nr 10 om vandringshinder i vattendrag, tas bort. 

Petter Bykvist (V) med bifall av Tor Tolander (M) och Magnus Willing (S) yrkar 

att ärendet återremitteras för att anpassa dem till de synpunkter som framkommit i 

yrkanden och diskussioner samt att göra dem mer mätbara. 

Carina Ohlson (C) yrkar att mål nr 9 justeras till att gälla närproducerat.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde 

eller återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras.  
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§ 244 Dnr 2019-000108  

Avsluta utredning om avvikelser hemtjänsttimmar. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Avsluta utredningen om avvikelse av hemtjänsttimmar som gjorts av Kvalitet 

och utvecklingsenheten.  

2. I övrigt tacka för informationen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottet har fått en uppföljning av de olika verksamheterna under 

omsorgsutskottet, genom volymer och nyckeltal per augusti månad.  

Timmarna för den kommunala hemtjänsten har minskat något i augusti.  

Det uppdrag som Kvalitet- och utvecklingsenheten har haft att utreda avvikelse av 

hemtjänsttimmar har i nuläget inte mer att analysera och har därför pausats men 

flera inriktningsbeslut har hittills fattats. 

Utredningen föreslås avslutas. Fortsatta åtgärder sker i verksamheten där Kvalitet 

och utveckling vid behov kan stödja.  

Förslaget skickas till kommunstyrelsen för beslut. Som underlag för beslut skickas 

ett samlat dokument med som visar vad man kom fram till i analysen/utredningen.    

Beslutsunderlag 

Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att avsluta den utredning 

om avvikelse av hemtjänsttimmar som gjorts av Kvalitet och utvecklingsenheten. I 

övrigt tacka för informationen (omsorgsutskottets protokoll §108/2019).  

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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§ 245 Dnr 2019-000284  

Information om återremitterat ärende Beredskapslager 
av mat. 

Kommunstyrelsens beslut 

Återremittera ärendet för ett tydligare förslag till beslut samt att uppdra till 

verksamheten att föredra ärendet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Beslut har tagits att kommunen ska investera i så kallade beredskapsmatlådor. 

Avsikten med beredskapsmatlådor är att kommunen vid en kris ska kunna tillaga 

mat för kommunens barn, unga och äldre, tre mål om dagen i sju dagar. För att 

finansiera behövs att investeringsmedel flyttas från Bredband till Beredskapslådor. 

Förslaget är att 400 tkr omfördelas från Bredband till Beredskapslådor.  

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar omfördela investeringsmedel 

för 2019 enligt följande: Från Bredband till Beredskapslådor 400 tkr (Fredrik 

Pahlbergs och Karin Henningssons tjänsteutlåtande 2019_06_13). 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar omfördela 

investeringsmedel för 2019 enligt följande: Från Bredband till Beredskapslådor 

400 tkr (ledningsutskottets protokoll § 110/2019). 

Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet för vidare beredning av 

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

Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen godkänner inköp av livsmedel och 

utrustning för uppbyggnad av ett kommunalt beredskapslager till en maximal utgift 

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

Henningssons tjänsteutlåtande 2019-09-03).  

Yrkanden 

Sven-Erik Sjölund (S) ställer sig kritiskt till att bygga upp ett beredskapslager av 

mat och yrkar därför avslag. 

Tor Tolander (M) yrkar bifall. 

Carina Ohlson (C) yrkar att ärendet återremitteras.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde 

eller återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras.  
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§ 246 Dnr 2018-000300  

Information om Ansökan om större lokaler till 
Storgatan aktivitetscenter 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Storgatan aktivitetscenter utvecklas och har en positiv utökning av antal kunder. 

Förutom de kunder som tidigare varit anslutna till verksamheten har vi nya kunder 

som tidigare haft aktiviteter genom tjänsteköp, nu avslutade, då vi kommunen anses 

kunna ge samma utbud av aktiviteter på hemmaplan. Det kommer även ett antal nya 

kunder från Paletten då de tagit steget till fortsatt utveckling genom att ta 

utmaningen till ett mer arbetsinriktade verksamheter.  

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att omsorgsutskottet beslutar ge bifall till att hyra 

angränsande lokal till Storgatan aktivitetscenter, detta för att utöka ytan till 

förmån för verksamhetens aktiviteter och dess kunder (Malin Ruthströms 

tjänsteutlåtande 2019-09-03). 

2. Omsorgsutskottet beslutar ge bifall till att hyra angränsande lokal till Storgatan 

aktivitetscenter, detta för att utöka ytan till förmån för verksamhetens 

aktiviteter och dess kunder.  Beslutet skickas vidare till kommunstyrelsen för 

information (omsorgsutskottets protokoll § 111/2019).  

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(37) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-08 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 247 Dnr 2019-000372  

Rivning av fd skolbyggnad i Strömsbruk, Stallet. 

Kommunstyrelsens beslut 

Återremittera ärendet för att komplettera beslutsunderlaget med vad det skulle kosta 

att behålla en del av byggnaden.  

Sammanfattning av ärendet 

Byggnaden ”Stallet” ligger i de centrala delarna av Strömsbruk på fastigheten 

Strömsbruk 1:9. I den ca 1300 m2 stora byggnaden fanns tidigare Strömsbruks 

skolas kök, matsal, slöjdsal och gymnastiksal. I byggnaden finns också gym, 

pannrum och förråd m.m. Delar av byggnaden har påverkats av en vattenskada som 

uppstod då en trycksatt vattenledning i kökets innertak läckte ca 320 m3 vatten. I 

samband med vattenläckan blev matsalen fylld med vatten. Vattenledningen har 

lagats och de fuktskadade ljudplattorna har omhändertagits, men risken för att det 

uppstått mögelskador bedöms likväl som stor. Självrisken vid denna typ av skada 

uppgår till 450 tkr. 

Den före detta skolbyggnaden ”Stallet” har varit ute till försäljning under ett års tid 

utan resultat. Bristen på intresse kan till stor del förklaras med byggnadens höga 

driftkostnad. Det första halvåret 2019 uppgick driftkostnaden till 120 tkr, medan 

den årliga hyresintäkten uppgår till 55 tkr. Då det inte bedrivs någon kommunal 

verksamhet i ”Stallet” förordar verksamheten att byggnaden rivs.     

Beslutsunderlag 

1. Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge verksamheten i 

uppdrag att inom befintlig budgetram, på ett kostnadseffektivt och 

miljömedvetet sätt, riva den före detta skolbyggnaden ”Stallet” (Skolvägen 4) i 

Strömsbruk (Fredrik Pahlbergs och Karin Henningssons tjänsteutlåtande 2019-

09-03).  

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar uppdra till verksamheten att 

inom befintlig budgetram, på ett kostnadseffektivt och miljömedvetet sätt, riva 

den före detta skolbyggnaden ”Stallet” (Skolvägen 4) i Strömsbruk 

(ledningsutskottets protokoll § 152/2019).    

Yrkanden 

Magnus Willing (S) med bifall av Johan Norrby (SD), Anette Nybom (S), Andreas 

Högstedt (NoP), Petter Bykvist (V) och Sandra Bjelkelöv (SD), yrkar att ärendet 

återremitteras för att komplettera ärendet med vad det skulle kosta att behålla en del 

av byggnaden.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Magnus Willings yrkande och finner det antaget.    

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(37) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-08 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 248 Dnr 2019-000049  

Motion om mobilförbud i den kommunala grundskolan. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Invänta regeringens direktiv och lagstiftning kring mobilens användning i 

skolmiljöer samt att motionen därmed anses besvarad.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Sandra Bjelkelöv (SD) har lämnat en motion om mobilförbud i den kommunala 

grundskolan där hon föreslår att kommunfullmäktige uppdrar till 

utbildningsutskottet att se över den praktiska möjligheten för ett generellt 

mobilförbud i våra grundskolor samt att ta fram riktlinjer på hur ett sådant förbud 

kan praktiseras i verkligheten. 

Verksamhetens yttrande 

Regeringen vill införa mobilförbud i skolan. Den nya lagstiftningen planeras att 

gälla från 2021. Mobilförbudet kommer att vara en del i en nationell plan för 

studiero och trygghet i skolan. 

I kommunens låg- och mellanstadieklasser är detta inte något större problem idag 

då eleverna lämnar ifrån sig mobilerna i skolan. 

På högstadiet är problemet störst på rasterna och inte på lektionstiden. 

Verksamheten föreslår att kommunen inväntar regeringens direktiv och lagstiftning 

kring mobilens användning i skolmiljöer och att motionen därmed kan anses 

besvarad.    

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att invänta regeringens direktiv 

och lagstiftning kring mobilens användning i skolmiljöer samt att motionen 

därmed kan anses besvarad (Fredrik Pahlbergs och Eva Engströms 

tjänsteutlåtande 2019-06-26) 

2. Utbildningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att invänta regeringens 

direktiv och lagstiftning kring mobilens användning i skolmiljöer samt att 

motionen därmed kan anses besvarad (utbildningsutskottets protokoll § 

102/2019).   
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§ 249 Dnr 2019-000048  

Motion om en extra idrottstimme varje vecka i skolan. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Timplanen för ämnet idrott och hälsa i grundskolan kommer från och med 

hösten 2019 att utökas på mellanstadiet från 160 till 180 timmar och på 

högstadiet kommer ämnet att utökas från 200 timmar till 280 timmar per läsår. 

2. Motionen anses därmed besvarad.    

Sammanfattning av ärendet 

Sandra Bjelkelöv (SD) har lämnat en motion om mer fysisk aktivitet genom att 

införa en extra idrottstimme varje vecka. Förslaget är att kommunfullmäktige 

beslutar att utbildningsutskottet ser över hur samtliga skolor ska kunna införa en 

extra idrottstimme varje vecka. 

Verksamhetens yttrande 

Skolverket har föreslagit utökad tid i grundskolan för idrott och hälsa, vilket 

regeringen har godkänt. 

Från och med hösten 2019 utökas ämnet idrott och hälsa på mellanstadiet från 160 

till 180 timmar och på högstadiet kommer ämnet att utökas från 200 timmar till 280 

timmar per läsår. 

Med detta anser verksamheten att motionen kan anses besvarad.    

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att timplanen för ämnet idrott 

och hälsa i grundskolan kommer från och med hösten 2019 att utökas på 

mellanstadiet från 160 till 180 timmar och på högstadiet kommer ämnet att 

utökas från 200 timmar till 280 timmar per läsår. Motionen kan därmed anses 

besvarad (Fredrik Pahlbergs och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2019-06-27). 

2. Utbildningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att timplanen för ämnet 

idrott och hälsa i grundskolan kommer från och med hösten 2019 att utökas på 

mellanstadiet från 160 till 180 timmar och på högstadiet kommer ämnet att 

utökas från 200 timmar till 280 timmar per läsår. Motionen kan därmed anses 

besvarad (utbildningsutskottets protokoll § 103/2019).  
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§ 250 Dnr 2018-000384  

Motion om extern utredning om bristande skolresultat. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Kontroller och utredningar har genomförts av Skolinspektionen och 

kommunens revisorer. Vidare har verksamheten deltagit i Skolverkets satsning 

Samverkan för bästa skola. Detta har skapat ett gott underlag och ytterligare 

utredningar av externa parter är i nuläget inte är aktuellt. Verksamheten måste 

istället fortsätta det ständigt pågående arbetet för att förbättra skolresultaten. 

2. Motionen kan därmed anses besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 

Sandra Bjelkelöv (SD) har lämnat en motion då hon anser att kommunen bör 

upphandla en extern utredning som genomlyser grundskolorna med målsättningen 

att specificera de variabler som har stört inverkan på elevernas resultat, för att 

utifrån detta kunna prioritera tid och resurser. Hon föreslår därför att fullmäktige 

beslutar uppdra till utbildningsutskottet att beställa en extern utredning i syfte att 

kartlägga orsakerna till de bristfälliga skolresultaten i kommunen. 

Verksamhetens yttrande 

Skolinspektionen är den statliga myndighet som granskar landets skolor. Under 

vårterminen 2019 har Skolinspektionen besökt Nordanstigs kommun och en 

kommunrapport kommer under augusti månad. Skolinspektionen är 

kontrollmyndighet för likvärdig utbildning i Sverige. 

Under de senaste 3,5 åren har Nordanstigs kommuns skolor deltagit i Skolverkets 

satsning Samverkan för bästa skola. Nordanstigs deltagande i denna satsning 

grundade sig på de låga resultat som kommunen uppvisat under några år. 

Revisionen genomförde under 2018 en granskning av måluppfyllelsen i 

kommunens grundskola. I revisionens rekommendationer till kommunstyrelsen 

ingår bl.a. att försäkra sig om att verksamheten har tillräckligt med resurser för 

uppdraget, att de används effektivt och fördelas på huvud- och enhetsnivå efter 

elevers olika förutsättningar och behov. Vidare att säkerställa att det systematiska 

kvalitetsarbetet bedrivs i enligt med lag, inte minst vad gäller att vidta åtgärder om 

det framkommer brister i verksamheten. 

Verksamheten anser med detta att kontroller och utredningar har genomförts och 

har skapat ett gott underlag och anser att ytterligare utredningar av externa parter i 

nuläget inte är aktuellt. Verksamheten måsten istället fortsätta det ständigt pågående 

arbetet för att förbättra skolresultaten.      
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Forts. § 250 

 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att kontroller och utredningar 

har genomförts av Skolinspektionen och kommunens revisorer. Vidare har 

verksamheten deltagit i Skolverkets satsning Samverkan för bästa skola. Detta 

har skapat ett gott underlag och ytterligare utredningar av externa parter är i 

nuläget inte är aktuellt. Verksamheten måsten istället fortsätta det ständigt 

pågående arbetet för att förbättra skolresultaten. Motionen kan därmed anses 

besvarad (Fredrik Pahlbergs och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2019-06-27). 

2. Utbildningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att kontroller och 

utredningar har genomförts av Skolinspektionen och kommunens revisorer. 

Vidare har verksamheten deltagit i Skolverkets satsning Samverkan för bästa 

skola. Detta har skapat ett gott underlag och ytterligare utredningar av externa 

parter är i nuläget inte är aktuellt. Verksamheten måsten istället fortsätta det 

ständigt pågående arbetet för att förbättra skolresultaten. Motionen kan därmed 

anses besvarad (utbildningsutskottets protokoll 104/2019). 
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§ 251 Dnr 2018-000160  

Motion om att polisanmäla ensamkommande migranter 
med uppskriven ålder för bidragsbrott. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Avslå motionen då Nordanstigs kommun har lämnat tillbaka de barn som fått 

uppskriven ålder till Migrationsverkets ansvar.  

Sammanfattning av ärendet 

Solveig Wiberg (SD) har lämnat en motion där hon föreslår att berörda nämnder i 

enlighet med motionens intentioner utreder möjligheterna till att Nordanstigs 

kommun ska verka för att polisanmäla ensamkommande migranter, som fått sin 

ålder uppskriven av migrationsverket, för bidragsbrott samt att Nordanstigs 

kommun ser över möjligheterna att återkräva de bidrag som utbetalts felaktigt till 

personer som av migrationsverket, efter åldersbedömning, fått sin ålder uppskriven 

och är vuxna.  

Verksamhetens yttrande 

De ensamkommande barn som har vistats i Nordanstigs kommun har inte fått 

bidrag från Nordanstigs kommun utan från Migrationsverket. Kommunens 

kostnader för barnens boenden har även det finansierats via bidrag från 

Migrationsverket. 

Om barnets ålder har blivit uppskriven till över 18 år så har Nordanstigs kommun 

överlämnat barnen tillbaka till Migrationsverkets ansvar. 

Idag har kommunen inga boenden kvar för ensamkommande flyktingbarn.  

Verksamheten föreslår att motionen avslås.   

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar avslå motionen då Nordanstigs 

kommun har lämnat tillbaka de barn som fått uppskriven ålder till 

Migrationsverkets ansvar (Fredrik Pahlbergs och Eva Engströms 

tjänsteutlåtande 2019-07-05). 

2. Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar avslå motionen då 

Nordanstigs kommun har lämnat tillbaka de barn som fått uppskriven ålder till 

Migrationsverkets ansvar (omsorgsutskottets protokoll § 119/2019).  
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§ 252 Dnr 2018-000385  

Motion om gratis halkskydd till äldre. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Beakta i budgetarbetet inför 2021 att erbjuda gratis halkskydd till äldre. 

2. Motionen anses därmed besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 

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

kostnadsfritt ska erbjuda broddar till alla från 65 år och uppåt som är folkbokförda i 

kommunen. Detta för att förhindra halkolyckor under vinterhalvåret. 

Verksamhetens yttrande 

I Nordanstig bor det idag 2 650 personer som är 65 år eller äldre. Av dessa bor 

ca 80 personer på särskilda boenden och ytterligare ett antal bor hemma med kanske 

inte är så rörliga att de behöver halkskydd. 

Ett halkskydd att sätta utanpå sina ytterskor kostar från 100 kronor och uppåt. Om 

vi antar att 2 000 personer skulle ta del av erbjudandet så innebär det en kostnad på 

minst 200 tkr. 

Verksamheten föreslår att politiken hanterar frågan i budgetarbetet inför 2021 samt 

att motionen därmed kan anses besvarad.     

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att beakta i budgetarbetet inför 

2021 att erbjuda gratis halkskydd till äldre. Motionen anses därmed besvarad 

(Fredrik Pahlbergs och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2019-07-02). 

2. Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att beakta i budgetarbetet 

inför 2021 att erbjuda gratis halkskydd till äldre. Motionen anses därmed 

besvarad (omsorgsutskottets protokoll § 120/2019).  
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§ 253 Dnr 2019-000382  

Avsägelse från politiska uppdrag, Pernilla Kardell (C). 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna Pernilla Kardells (C) avsägelse. 

2. Val av ny ledamot i Kulturrådet behandlas på kommunstyrelsens nästa 

sammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 

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

Kommunstyrelsen har att godkänna Pernilla Kardells avsägelse samt välja ny 

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

Yrkanden 

Carina Ohlson (C) föreslår att val till Kulturrådet behandlas vid nästa sammanträde.  

Propositionsordning 

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

Avsägelse politiskt uppdrag, Per-Åke Kardell (C) 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna Per-Åke Kardells (C) avsägelse. 

2. Val till ledningsutskottet och Fiske och fiskevårdsplanering behandlas vid 

kommunstyrelsens nästa sammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 

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

ledningsutskottet och ledamot i Fiske och fiskevårdsplanering. 

Kommunstyrelsen har att godkänna Per-Åke Kardells avsägelse samt välja nya 

personer till uppdragen för återstoden av mandatperioden 2019 2022.         

Yrkanden 

Carina Ohlson (C) föreslår att val till ledningsutskottet och Fiske och 

fiskevårdsplanering behandlas vid nästa sammanträde.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons förslag och finner det antaget.  
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§ 255 Dnr 2019-000004  

Redovisning av delegationsbeslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Följande delegationsbeslut redovisas: 

Nya tillsvidareanställda september 2019. 

Sociala myndighetsutskottet beslut september 2019. 

Delegationsbeslut inom IFO september 2019. 

Ledningsutskottets beslut september 2019. 

Omsorgsutskottets beslut september 2019. 

Tjänsteförrättande kommunchef 2019-09-20. 

Fördelning av lokalt kommunalt aktivitetsstöd första halvåret 2019. 

Bostadsanpassningsbidrag januari-augusti 2019. 

Fullmakt att föra kommunens talan i måls nr 4244-19. 

Avtal med CORAB Assistans AB om kundval enligt LOV för hemtjänst.  
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§ 256 Dnr 2019-000005  

Delgivningar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Lägga delgivningarna till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Följande delgivningar redovisas: 

Protokoll 

Ostkustbanan 2015 AB 2019-09-13 

Övrigt 

Revisionens iakttagelser gällande ekonomisk rapportering. 

Halvårsredovisning Samordningsförbundet Gävleborg. 

Tillsynsbesök Överförmyndarnämnden Mitt. 

Uppföljning av skrivelse om trafikfarlig långtradarparkering efter Ängebyvägen i 

Gnarp. 

Revisionsrapport: Grundläggande granskning Nordanstigs Bostäder AB. 

Delårsbokslut Hälsinglands Utbildningsförbund 
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§ 257 Dnr 2019-000006  

Information och övriga ärenden. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Hassela Ski & Resort 

Uppdra till ledningsutskottet att besöka anläggningen och träffa ägarna för en 

dialog. 

2. Homons Återvinningscentral 

Uppdra till verksamheten att vid kommunstyrelsens nästa sammanträde lämna 

en uppföljande rapport kring polisanmälningarna.  

Sammanfattning av ärendet 

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

väcka eventuella extraärenden. 

Hassela Ski & Resort 

Tor Tolander (M) påtalar att Hassela Ski & Resort är ute till försäljning och han 

föreslår att ledningsutskottet får i uppdrag att utreda möjligheterna att stödja 

investeringar i anläggningen vid en eventuell ny ägare samt att ta upp samtal med 

nuvarande ägare om fortsatt drift tills det att anläggningen är såld. 

Homons Återvinningscentral 

Carina Ohlson (C) föreslår att kommunstyrelsen får en uppföljande rapport kring 

polisanmälningarna.  
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§ 258 Dnr 2019-000403  

Upphäva tidigare beslut om övertagande av drift för 
belysningspunkter i Hassela. 

Kommunstyrelsens beslut 

Remittera ärendet till ledningsutskottet för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Intressegruppen för gatubelysning i Svedje, Hassela ansökte 2009 om driftsbidrag 

för elförbrukning till 20 stycken ljuspunkter. Intressegruppen skulle stå för inköp 

och installation av stolparna efter Ölsjövägen - Svedjevägen. Kommunens kostnad 

beräknades då till 15-20 tkr/år.  

Beslut i kommunstyrelsen blev att kommunen skulle överta driftansvaret för de 20 

belysningsstolpar efter Ölsjövägen-Svedjevägen i Hassela som intressegruppen 

installerat.  

Några belysningspunkter installerades dock inte av intressegruppen. Det som 

gjordes vara att fundament och kabel kom på plats.  

Sedan detta beslut togs har kommunens syn gällande vad som ska vara belyst och 

inte förändrats. Allt eftersom fordonen fått bättre belysning minskar även behovet 

av vägbelysning framförallt i områden utan bebyggelse. 

Idag är det de oskyddade trafikanterna, kollektivt resande, tillgänglighet och 

minskad klimatpåverkan som bör prioriteras. 

I och med dessa förändringar måste tidigare tagna beslut rörande övertagande av 

drift för belysningspunkter (vägbelysning) upphävas och prövas på nytt utifrån de 

nya förutsättningarna.  

Kommunen behöver även ta fram rutiner för vad som ska gälla för kommunal 

vägbelysning.   

Beslutsunderlag 

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen upphäver beslut § 192/2009 gällande 

övertagande av drift för belysningspunkter i Hassela. Upphävning gäller även för 

övriga tagna beslut gällande övertagande av belysningspunkter (vägbelysning). Ge 

verksamheten uppdraget att ta fram rutiner för vad som ska gälla för kommunal 

vägbelysning (Fredrik Pahlbergs och Karin Henningssons tjänsteutlåtande 

2019-10-02).   

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar att ärendet remitteras till ledningsutskottet för beredning.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.    


