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§ 47 Dnr 2021-000021 

Godkännande av dagordning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna dagordningen med föreslagna ändringar. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska fastställa dagordningen. 

Följande extraärenden anmäls: 

Sandra Bjelkelöv (SD) Lokaler för kommunens verksamhet 
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§ 48 Dnr 2022-000032 

Ordföranden informerar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

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

Jag har bjudit in till partiföreträdare träffar med korta avstämningar de senaste sex 

veckorna. Detta med anledning av Rysslands invadering i Ukraina. Det har mest 

informerats om kommunens beredskap vad gäller att kunna ta emot flyktingar.  

Det är kommunens arbetsmarknadsenhet som håller i det. Där är man förberedda på 

att ta emot människor, men än så länge har det inte kommit så många.   

Jag har deltagit i ett kunskapsmöte gällande jordbruksmark och ianspråktagande av 

denna. Det var intressant och gav lite perspektiv på hur olika vi jobbar i olika 

länder.  

Ett näringslivsråd samt ett företagsbesök har skett sedan förra kommunstyrelsen. 

Hälsingerådet har haft ett möte med dess samverkansfrågor. 
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§ 49 Dnr 2022-000033 

Kommunchefen informerar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund informerar om följande aktuella ärenden: 

Hälsingerådet 

Rekrytering av de tre tänkta tjänsterna är klart. Dessa personer ska arbeta med 

varumärket Hälsingland, EU-samordning samt en verksamhetsledare. 

IT Hälsingland 

Ett inriktningsbeslut om IT-Hälsingland kommer att behöva fattas under 

våren/sommaren. Verksamheten kommer att organiseras under Hälsingerådet. 

Verksamhetsbesök 

Kommunchefen genomför verksamhetsbesök och senast besökta är Arthur 

Engbergskolan samt hemtjänsten, trygghetsboendet och särskilda boendet 

Hagängsgården i Harmånger. 

Ägarsamråd 

Ägarsamråd har genomförts med Sundsvalls, Timrå och Nordanstigs kommuner för 

verksamheten i det gemensamma bolaget MittSverge Vatten & Avfall AB. 

Civilförsvar och krigsplacering 

En genomgång kommer att genomföras av vilka tjänster inom kommunens 

verksamheter som kommer att beröras av krigsplacering. 

Nytt Intranät 

Ett nytt intranät kommer att publiceras efter påsk. Nytt är bland annat Hjälpredan 

där man kan söka information och få hjälp via korta informationsfilmer. 
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§ 50 Dnr 2022-000100 

Kriget i Ukraina - påverkan på kommunen 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund informerar hur kommunen påverkas av kriget i 

Ukraina. 

Verksamheten förbereder för att ta emot flyktingar. Just nu beräknas det att ca 

70 000 flyktingar kommer att anlända till Sverige. Några familjer har redan kommit 

till Nordanstig. 

Vi arbetar även för att förebygga fiberattacker. 

Ett planeringsmöte kommer att genomföras med Hälsinglands Utbildningsförbund 

kring SFI, svenska för invandrare. 
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§ 51 Dnr 2022-000034 

Information från utskotten. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottets ordförande Carina Ohlson (C) informerar om aktuellt inom 

omsorgsutskottets verksamheter: 

Det är fortfarande ett högt tryck till våra särskilda boende, kön var i mars 

16 personer. 

Ett uppdrag har gått till verksamheten att ta fram siffror hur framtiden ser ut dels för 

hemtjänsttimmar och dels prognosen för våra särskilda boenden. 

Det kan behövas någon form av tillfälligt vård- och omsorgsboende tills det nya är 

färdigt. 

Det har varit tufft personalmässigt både på Hagebo och Sörgården pga 

sjukskrivningar, det har varit både covid och calici. Det innebär också mycket 

kohortvård som är personalkrävande. 

2020 togs beslut om att ersättning skulle utbetalas för både dubbelbemanning och 

”larmtid”, däremot har inga pengar avsatts i budget för detta. Det innebär ett 

underskott på ca fyra miljoner kronor. 

På sociala myndighetssidan har vi lågt tryck på öppenvården just nu, det är 

olyckligt. Det kan innebära att de som egentligen skulle vara där inte söker vård i 

tid, utan kommer senare vilket gör att de kan behöva placeras på olika 

behandlingshem, vilket är betydligt kostsammare. 

Verksamheten för försörjningsstöd jobbar på bra i samarbete med 

arbetsmarknadsenheten för att minska beroendet av försörjningsstöd. 

Man har även där haft korttidssjukskrivningar pga virus och liknande. 

Koalan som är korttidsboendet för barn har blivit betydligt mer belagt än vad man 

kunde förutsäga, det är bra att föräldrar faktiskt söker stöd i jobbiga situationer för 

både barnens och familjernas skull, men det innebär att kostnaden ökat. Det har 

även kommit förfrågningar från Hudiksvalls kommun om platser som de vill köpa, 

men inget är klart med det ännu. 

Den dagliga verksamheten utvecklas otroligt positivt, det är mycket glädjande. 

Personalen är en fantastisk resurs där och jobbar framåtsyftande för att göra en så 

bra verksamhet som möjligt för den dagliga verksamheten. 

Carina Ohlson har även bifogat en enkel analys av kommunens äldreomsorg till 

beslutsunderlaget. 
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Forts. § 51 

 

Ledningsutskottets ordförande Stig Eng (C) informerar om aktuellt inom 

ledningsutskottets verksamheter: 

Tillväxt och service har tillsammans med Fiberstaden AB genomfört ett 

informationsmöte om fiberutbyggnad mellan Hällan, Mellanfjärden, Hårte och 

Bälingområdet. Det hålls på IOGT-lokalen i Jättendal och ca 35 intresserade deltog. 

Det var bra stämning och en bra information. Några var kritiska till att kommunen 

inte fick hela områdesansökan beviljad då den del som gick till annan 

fiberutbyggare kostar ca 10 000 kronor mer för en anslutning till deras fibernät. 

Kommuninvest har haft sin årsstämma torsdag den 31 mars. Utlåningen till 

medlemmar (kommuner och regioner) var 461 miljarder kronor den 31/12-21. Årets 

resultat blev 461 miljoner kronor och överskottsutdelningen fastställdes till 198 

miljoner kronor. Det egna kapitalet skall uppgå till 6,7 miljarder kronor vid 2022 

års slut enligt den fastställda 4-årsplanen. 

 

Utbildningsutskottets ordförande Anette Nybom (S) informerar om aktuellt inom 

utbildningsutskottets verksamheter: 

I samband med föregående utbildningsutskott besöktes huvudbiblioteket. Då fick 

utskottet besöka den biblioteksbil som Nordanstig, tillsammans med Hudiksvall och 

Ljusdal fått bidrag för från Kulturrådet och Region Gävleborg för att inhandla, 

designa och bedriva kultur i. Syftet är att nå kommunens yngsta och äldsta läsare. 

Bilen kommer att åka runt i kommunerna och bjuda på olika kulturella aktiviteter. 

Ett varierat utbud kommer alltså att erbjudas av Ulrika Beijer som är 

”chaufförkulturförmedlare”. Bussen är fint inredd med såväl bokhyllor som 

filmteknik. Utsidan är smyckad med olika konstverk av Martin Stenmark.   

Ett fåtal ukrainska barn har kommit till kommunen, men hade i förra veckan avböjt 

svensk skola då de skötte detta digitalt, med skolan i Ukraina. 

Under övriga frågor fick utskottet den efterfrågade analysen till den tidigare 

redovisade punkten kränkningar. Det var en informativ analys som landade i  

att verksamheten har för dålig koll på nätet, fritids och idrotten vad gäller 

kränkningar samt att rutinerna för att inrapportera kränkningar behöver stärkas 

inom förskolan, och inom tre skolor. 
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§ 52 Dnr 2022-000028 

Redovisning enligt årsplan för 
utbildningsverksamheten 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

I december skulle strategierna ha redovisats för utskottet i enlighet med 

årsplan 2021. Detta rimmade illa med verksamhetens årshjul och det 

meddelades att de i stället skulle redovisas i februari. Detta blev inte av. Det 

finns heller ingen tid nu att lägga in analyser utanför rullande årshjul i o m 

att återtaget av undervisning efter pandemistängningarna tar planeringstid i 

anspråk. Verksamheten avser därför redovisa strategierna i juni i enlighet 

med gällande årsplan 2022. 
 

Särskilt stöd 

Ht 2021 

Enhet Antal elever Antal ÅP Antal EA 

Bergsjö skola 354 39 58 

Lönnbergsskolan 132 13 30 

Ilsbo skola 61 2 7 

Gnarps skola 118 14 37 

Bringsta 124 7 22 

Arthur Engberg 66 6 10 

 

Vt 2022 

Enhet Antal elever Antal ÅP Antal EA 

Bergsjö skola 355 20 91 

Lönnbergsskolan 132 19 34 

Ilsbo skola 63 6 4 

Gnarps skola 118 16 10 

Bringsta 123 8 16 

Arthur Engberg 66 6 7 
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Forts. § 52 

 

Ganska kraftiga förändringar kan iakttas på ett par enheter. Det jobbas väldigt 

mycket med undervisningsutveckling just nu. Det är bra. 

Vi har en ambition att utvärdera ÅP i intervallet 4-6 veckor. Vi lyckas inte alltid 

leva upp till det, men arbetar med frågan. 

Så vitt vi kan bedöma har i stort sett alla som inte når målen för godkänt antingen 

ÅP eller EA eller båda. Att EA och ÅP förändras om insatser inte ger resultat kan vi 

inte bedöma övergripande med nuvarande system. Detta behöver vi komma åt. 

Det förekommer brister i dokumentationen i Unikum. Detta behöver vi jobba 

hårdare med. 

 

Statsbidrag 2022: 

 

 

Beslutsunderlag 

1. Statsbidrag dok nr 130110. 

2. Årsplan 2022, mars dok nr 130158. 

3. Utbildningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner informationen 

(utbildningsutskottets protokoll § 19/2022, dok nr 130442). 
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§ 53 Dnr 2022-000035 

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna rapporten. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Björn Hylenius föredrar det ekonomiska per februari månad 2022. 

Det är för tidigt på året för att kunna sätta några prognoser på utfallet på helår för de 

flesta verksamheterna. En verksamhet som redan nu visar på underskott är IKE 

(interkommunal ersättning) inom utbildningsverksamheten samt vård och omsorg 

för biståndsbedömda insatser i hemtjänsten. 

Verksamheten har även sammanställt en månadsrapport med nyckeltal för 

kommunstyrelsens verksamheter. 

Vid dagens sammanträde redovisas nyckeltal för Anta hushåll per beslut för 

ekonomiskt bistånd, antal insatser för vuxenstöd och funktionshinder, insatser för 

barn och familj, antal inskrivna i kommunalt aktivitetsstöd, antal inskrivna på 

arbetsmarknadsenheten, hemsjukvårdsuppdrag, antal utförda hemtjänsttimmar, 

vårddygn på korttids, effektiviteten inom hemtjänsten samt antalet beviljade men 

inte verkställda beslut inom särskilt boende. 

Kommunchef Erik Hedlund informerar om att det kommer att genomföras en 

uppföljande granskning av social omsorg under våren 2022. 

Beslutsunderlag 

1. Månadsrapport februari 2022 

2. Månadsuppföljning februari 2022 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar att rapporten godkänns. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget. 
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§ 54 Dnr 2022-000149 

Uppdelning av BRÅ- och folkhälsorådet samt 
kompletteringsval 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Dela BRÅ- och folkhälsorådet i två råd; Brottsförebyggande rådet och 

Folkhälsorådet. 

2. Välja Monica Olsson (S), Petter Bykvist (V) och Lena Svensson (S) som 

ledamöter i Brottsförebyggande rådet med Monica Olsson som ordförande. 

3. Välja Stig Eng (C) som ledamot och ordförande i Folkhälsorådet. 

4. Val av två ytterligare ledamöter till Folkhälsorådet och vice ordföranden i båda 

råden behandlas på kommunstyrelsens nästa ordinarie sammanträde. 

5. Valen avser återstoden av mandatperioden 2019-2022. 

Sammanfattning av ärendet 

BRÅ- och folkhälsorådet är ett beredande råd under kommunstyrelsen. 

Det har nu framkommit att det vore bättre för arbetet att dela rådet i två delar, en för 

det brottsförebyggande arbetet och en för folkhälsoarbetet. 

De tre ledamöter och en ersättare som är utsedda från politiken fortsätter sina 

uppdrag. Monica Olsson (S) är ordförande i rådet och föreslås bli ordförande i 

Brottsförebyggande rådet. Ledamoten Petter Bykvist (V) placeras även han i samma 

råd. En ytterligare ledamot behöver utses.  

Stig Eng (C förs över till Folkhälsorådet där han även föreslås bli ordförande. Två 

ytterligare ledamöter behöver utses. 

Lena Svensson (S) är ersättare i det nuvarande rådet. 

Beslutsunderlag 

Erik Hedlunds och Eva Engströms tjänstutlåtande 2022-03-23, dok nr 130398. 

Yrkanden 

Ola Wigg (S) med bifall av Stig Eng (C) föreslår Monica Olsson (S) som ledamot 

och ordförande i Brottsförebyggande rådet och Petter Bykvist (V) och Lena 

Svensson (S) som ledamöter. 

Vidare föreslås Stig Eng (C) som ledamot och ordförande i Folkhälsorådet och att 

övriga val genomförs vid kommunstyrelsens nästa ordinarie sammanträde. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sina förslag och finner dem antagna. 
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§ 55 Dnr 2022-000023 

Fyllnadsval efter Monica Olsson (S) 

Kommunstyrelsens beslut 

Välja Stig Eng (C) som ny ledamot i Nätverk för strategiskt folkhälsoarbete i 

Gävleborg för återstoden av mandatperioden 2019-2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Monica Olsson (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i Nätverk för strategiskt 

folkhälsoarbete i Gävleborg. 

Kommunstyrelsen har tidigare godkänt Monica Olssons (S) avsägelse. Kvar är att 

välja ny ledamot i Nätverk för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg för återstoden 

av mandatperioden 2019-2022. 

Yrkanden 

Ola Wigg (S) föreslår Stig Eng (C) som ny ledamot. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt förslag och finner det antaget. 
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§ 56 Dnr 2021-000352 

Fyllnadsval efter Lars-Ove Gradin (C) 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Välja Petra Modée (V) som ny ersättare för kommunens ombud vid 

bolagsstämmorna för Nordanstig Vatten AB, MittSverige Vatten & Avfall AB 

och Nordanstigs Bostäder AB. 

2. Välja Sven-Åke Eriksson (C) som ny ersättare för kommunens ombud vid 

bolagsstämmorna för Nordanstigs Fjärrvärme AB, Nordanstigs Fastighets AB, 

Nordanstigs Kommunfastigheter AB, Visit Hälsingland Gästrikland AB och 

Inera AB. 

3. Välja Sven-Åke Eriksson (C) som ny ersättare i Kommunsamverkan 

Hälsingland ekonomisk förening. 

4. Valen avser återstoden av mandatperioden 2019-2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Lars-Ove Gradin (C) har avsagt sig sina samtliga politiska uppdrag i kommunen. 

Kommunstyrelsen har att välja ny ersättare för kommunens ombud vid 

bolagsstämmor samt en ny ersättare i kommunsamverkan Hälsingland ekonomisk 

förening. 

Valen avser återstoden av mandatperioden 2019-2022. 

Yrkanden 

Stig Eng (C) föreslår Petra Modée (V) som ersättare för kommunens ombud vid 

bolagsstämmorna för Nordanstigs Bostäder AB, Nordanstig Vatten AB samt 

MittSverige Vatten & Avfall AB, samt Sven-Åke Eriksson (C) på övriga poster. 

Propositionsordning 

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

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(46) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 57 Dnr 2022-000097 

Övergripande riktlinjer för systematiskt 
brandskyddsarbete 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta förslag till övergripande riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete 

med följande ändring: ”övergripande policy” på sid 2 ändras till ”övergripande 

bestämmelser”. 

2. Delegera till kommunchef att uppdatera riktlinjerna vid behov, såsom 
förändring av den övergripande systematiken för brandskyddsarbetet.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 2 kap. 2§ ska ägare eller 

nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skälig omfattning 

hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan 

olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att 

hindra eller begränsa skador till följd av brand.   

Av Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer (SRVFS 2004:3) om 

systematiskt brandskyddsarbete bör ett systematiskt och kontinuerligt 

brandskyddsarbete bedrivas under byggnadens eller anläggningens hela 

användningstid. I detta ingår att brandskyddet bör dokumenteras. 

Norrhälsinge räddningstjänst har utarbetat ett förslag till övergripande riktlinjer för 

det systematiska brandskyddsarbetet i Nordanstigs kommun. 

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar, 

utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en 

byggnad eller verksamhet.  

En viktig del är att ansvarsförhållandena mellan fastighetsägare, 

nyttjanderättshavare (verksamhetsutövare) och eventuella entreprenörer gällande 

brandskyddet klargörs. 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds tjänsteutlåtande 2022-03-01, Förslag till övergripande riktlinjer 

för systematiskt brandskyddsarbete, dok nr 129986. 

2. Förslag till Övergripande riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete, dok nr 

129328. 

3. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta förslag till 

övergripande riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (ledningsutskottets 

protokoll § 51/2022, dok nr 130492). 

  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(46) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 57 

 

Yrkanden 

Ola Wigg (S) med bifall av Stig Eng (C) yrkar bifall med tillägget att ”övergripande 

policy” på sid 2 ändras till ”övergripande bestämmelser” samt att delegera till 
kommunchef att uppdatera riktlinjerna vid behov, såsom förändring av den 
övergripande systematiken för brandskyddsarbetet.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget. 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(46) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 58 Dnr 2022-000105 

Begäran om godkännande av prognosticerat 
underskott för 2022 vård- och omsorgsverksamheten 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Uppdra till verksamheten att se över kostnaderna inom omsorgsverksamheten 

och även se om övriga verksamheter kan minska sina kostnader eller om det 

går att omfördela budgetmedel. 

2. Efter verksamhetens rapport kommer kommunstyrelsen att ta ställning till 

omsorgsutskottets förslag om att godkänna ett prognosticerat underskott. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen beslutade sommaren 2020 att ersätta hemtjänstens utförare för 

dubbelbemanning. För att få ersättning för dubbelbemanning vid insatser krävs ett 

skriftligt intyg från legitimerad personal. Det handlar många gånger om hjälpmedel 

som kräver två personer vid hantering. Detta medför ökade timmar på årsbasis. 

Prognosen är ca 10 000 timmar mer än budgeterade timmar.   

Vård och omsorgsverksamheten kan inte påverka bemanningen, då verksamheten 

ska stå för verkställigheten utifrån myndighetens och legitimerad personals beslut. 

Under årets första månader har insatser i form av ledsagning på grund av 

vaccinationer och sjukhusvistelser även varit hög. Viktigt är att ta med i beaktning 

att biståndsenheten och HSL personal aktivt jobbar med uppföljningar och ändrar 

besluten efter brukarens behov. 

Kommunens biståndsbedömning genererar en ökad prognos för utförda 

hemtjänsttimmar vilket blir en kostnadsökning motsvarande 4 000 tkr mot budget. 

Verksamhetschef Karin Henningsson föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen godkänner ett prognostiserat 

underskott för 2022 om 4 000 tkr och som räknas av mot budgeterat resultat 

för 2022 för biståndsbedömda insatser i hemtjänsten (Erik Hedlunds och Karin 

Henningssons tjänsteutlåtande 2022-03-03, dok nr 130005). 

2. Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna ett 

prognostiserat underskott för 2022 om 4 000 tkr och som räknas av mot 

budgeterat resultat för 2022 för biståndsbedömda insatser i hemtjänsten 

(omsorgsutskottets protokoll § 35/2022, dok nr 130371). 

  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(46) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 58 

 

Yrkanden 

Ola Wigg (S) med bifall av Petter Bykvist (S) yrkar att verksamheten får i uppdrag 

att se över kostnaderna inom omsorgsverksamheten och även se om övriga 

verksamheter kan minska sina kostnader eller om det går att omfördela 

budgetmedel. 

Efter verksamhetens rapport kommer kommunstyrelsen att ta ställning till 

omsorgsutskottets förslag om att godkänna ett prognosticerat underskott. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget. 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(46) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 59 Dnr 2022-000102 

Beräkningskalkyl för framtida brukare i hemtjänst  
och särskilda boenden 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Uppdra till verksamheten att utreda placering och kostnad för ett tillfälligt 

vård- och omsorgsboende i väntan på det nya vård- och omsorgsboendet. 

2. Uppdra till verksamheten att skyndsamt redovisa en uppföljning av ärendets 

gång. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheten Vård och omsorg behöver ta fram en beräkningskalkyl för hur 

många människor som kommer att behöva hemtjänst och särskilda boenden 

(SÄBO) i Nordanstigs kommun under de närmaste åren. 

Verksamhetschef Karin Henningsson föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

1. Omsorgsutskottet beslutar uppdra till verksamheten att ta fram en 

beräkningskalkyl för hur många människor som kommer att behöva hemtjänst, 

och utreda hur många platser som beräknas behövas på särskilt boende 

(SÄBO) i Nordanstigs kommun de närmaste åren.  

2. Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar uppdra till 

verksamheten att utreda placering och kostnad för ett tillfälligt vård- och 

omsorgsboende i modul, i väntan på det nya vård- och omsorgsboendet 

(omsorgsutskottets protokoll § 37/2022, dok nr 130373). 

Yrkanden 

Stig Eng (C) med bifall av Ola Wigg (S) och Sandra Bjelkelöv (SD) yrkar bifall till 

förslaget med ändringen att ordet "modul" tas bort. 

Anette Nybom (S) med bifall av Ola Wigg (S) yrkar tillägga att kommunstyrelsen 

skyndsamt får en uppföljning av ärendets gång. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Anette Nyboms yrkanden och 

finner dem antagna. 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(46) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 60 Dnr 2022-000073 

Redovisning av fiberinfrastrukturella investeringar 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Godkänna redovisningen. 

2. I och med detta beslut är alla lånade medel från projektet återförda. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan år 2000 till i dag har kommunen beslutat om investeringsmedel till en 

totalsumma om 89,9 miljoner kronor i fiberinfrastruktur. För perioden 2000 - 2013 

beslutades det om investeringsmedel till en summa om 23 miljoner kronor. För 

perioden 2014 till idag beslutades det om investeringsmedel om 66,9 miljoner 

kronor.  

Av dessa är 63,4 miljoner kronor genomförda eller pågående projekt. Beslut om 

investeringsmedel har fattats löpande i olika omgångar och beslut om enskilda 

investeringsprojekt likaså. Av beslutade medel återstår 9,8 miljoner kronor, att från 

dags datum, nyttja för kommande projekt. 

Under senare år har de beslutade investeringsmedel, av tidsskäl, nyttjats för andra 

projekt med syfte att dessa ska återföras till bredbandsprojektet i ett senare skede. 

I och med detta beslut är samtliga lånade investeringsmedel återförda. 

Styrgruppen för bredbandsinvesteringar har beslutat att sammanställa en översiktlig 

redovisning av genomförda fiberprojekt och investeringsvolymer och att denna 

redovisas för kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2022-03-03, 

Redovisning av fiberinfrastrukturella investeringar, dok nr 130016. 

2. 220314 Tidslinje, dok nr 130216. 

3. Ledningsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna 

redovisningen samt att i och med detta beslut är alla lånade medel från 

projektet återförda (ledningsutskottets protokoll § 53/2022, dok nr 130494). 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

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

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(46) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 61 Dnr 2022-000096 

Årsredovisning 2021 för Hälsinglands 
Utbildningsförbund 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna årsredovisning 2021 för Hälsinglands Utbildningsförbund. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Hälsinglands Utbildningsförbund har lämnat en årsredovisning för 2021 års 

verksamhetsår. 

Utbildningsförbundet visar ett negativt resultat med 2 588 tkr. 

Hälsinglands Utbildningsförbund är ett kommunalförbund som bildats av Bollnäs, 

Nordanstigs och Söderhamns kommuner.  

Förbundets uppdrag är att i samverkan skapa en gemensamt organiserad och fritt 

sökbar gymnasie- och vuxenutbildning i Hälsingland, med goda möjligheter till 

distansstudier oberoende av tid och rum. 

Thomas Winqvist och Xiv Modig från Hälsinglands Utbildningsförbund föredrar 

ärendet. 

Beslutsunderlag 

1. Årsredovisning 2021 Hälsinglands Utbildningsförbund, dok nr 129674. 

2. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna årsredovisning 2021 

för Hälsinglands Utbildningsförbund (Erik Hedlunds tjänsteutlåtande 

2022-03-01, dok nr 129987). 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna årsredovisning 

2021 för Hälsinglands Utbildningsförbund (ledningsutskottets protokoll 

§ 48/2022, dok nr 130489). 

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(46) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 62 Dnr 2022-000139 

Årsredovisning 2021 för Nordanstigs Bostäder AB 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna Nordanstigs Bostäder AB:s årsredovisning för 2021. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs Bostäder AB äger och förvaltar egna hyresfastigheter i Nordanstigs 

kommun. Bolaget förvaltar kommunägda fastigheter på uppdrag av kommunen. I 

anslutning till detta säljer de tjänster avseende mindre byggnadsarbeten, 

verksamhetshjälp och fastighetsskötsel till externa kunder, i huvudsak Nordanstigs 

kommun. 

Bolaget ansvarar för administrationen för Nordanstigs Fjärrvärme AB samt för drift 

och underhåll av fjärrvärmebolagets tre värmeproduktionsanläggningar. Vidare 

sköter bolaget två vattenkraftverk belägna i Gnarpsån, som ägs av Nordanstigs 

kommun. 

Nordanstigs Bostäder har inkommit med årsredovisning för räkenskapsåret 2021. 

Bolaget visar ett negativt resultat med 4 468 062 kronor. 

Vd Pamela Warren föredrar ärendet. Bolagets underskott beror till stora delar av 

ökade driftskostnader samt personalomkostnader. 

Beslutsunderlag 

1. Årsredovisning 2021 för Nordanstigs Bostäder AB, dok nr 130380. 

2. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna Nordanstigs Bostäder 

AB:s årsredovisning för 2021 (Erik Hedlunds tjänsteutlåtande 2022-03-23, 

dok nr 130397). 

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(46) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 63 Dnr 2022-000140 

Årsredovisning 2021 för Nordanstigs Fjärrvärme AB 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar  

Godkänna Nordanstigs Fjärrvärme AB:s årsredovisning för 2021. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs Fjärrvärme AB är ett helägt bolag och bedriver fjärrvärmeverksamhet. 

Bolaget äger tre värmeproduktionsanläggningar belägna i Bergsjö, Harmånger och 

Strömsbruk och levererar värme till ett 40-tal kunder på dessa orter. 

Drift och underhåll för samtliga anläggningar samt administrationen vid bolaget, 

köps från Nordanstigs Bostäder AB. 

Nordanstigs Fjärrvärme AB har inkommit med årsredovisning för räkenskapsåret 

2021. Bolaget visar ett positivt resultat med 1 153 095 kronor. 

Styrelsens ordförande Stig Eng (C) föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

1. Årsredovisning 2021 för Nordanstigs Fjärrvärme AB, dok nr 130383. 

2. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna Nordanstigs 

Fjärrvärme AB:s årsredovisning för 2021 (Erik Hedlunds tjänsteutlåtande 

2022-03-23, dok nr 130394). 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till verksamhetens förslag. 

Propositionsordning 

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

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(46) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 64 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 

Montering av brandlarm är klart, solceller håller på att sättas i drift och plåtarbeten 

runt solpanelerna pågår, entreprenören har påbörjat avetableringen och upphandling 

av rivning av Villervallan och gamla biblioteket är utannonserad. 

EPC-projektet 

Ändring i projektet till följd av nytt särskilt boende, tidsplaner håller på att 

upprättas och de nya fastigheterna läggs in i projektet. Fas 3, uppföljning, flyttas 

från april till 1 oktober 2022. Föreslagna fastigheter etapp 1 är Stora Bålle, Gnarps 

skola, Gläntans förskola, Arthur Engbergskolan samt brandstationen. Temperaturer 

är bestämda i projektet, 21 grader i skolor och 23 grader i äldreboenden. 

Ny idrottshall i Bergsjö 

Detaljplanen ställs ut på samråd efter extra KS 13 april. Konsult sköter 

projektledningen. 

Överenskommelse finns med en entreprenör och avtal kommer tecknas. 

Entreprenören sitter med i projekteringsgruppen det ger oss möjligheten att i ett 

tidigt skede styra systemval utifrån inköpskanaler, priser samt erfarenheter från 

tidigare projekt. Systemhandling för kalkyl ska vara klar 2022-05-04. Kalkyl på 

systemhandling levereras v. 18. 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(46) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 65 Dnr 2022-000094 

Årsredovisning 2021 för Nordanstigs kommun 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Godkänna årsredovisning samt sammanställd redovisning för Nordanstigs 

kommun 2021. 

2. Fastställa avsättning till RUR om 52,9 mnkr. 

3. Fastställa balanskravsresultatet 2021 till 7,1 mnkr. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomikontoret har sammanställt bokslut samt årsredovisning för 2021. 

Kommunen visar ett positivt resultat på 59,4 mnkr (miljoner kronor) och ett 

sammanställt resultat (koncernen) på 59,5 mnkr. 

Kommunens avsättning till resultatutjämningsreserv (RUR) är 52,9 mnkr. 

Kommunens överskott efter balanskravsutredning är 7,1 mnkr. 

Kommunstyrelsen visar följande avvikelser i bokslutet mot budget: 

Verksamheter  

Stab    -1,2 mnkr  

Tillväxt och service    4,4 mnkr 

Utbildning    -1,2 mnkr 

Vård och omsorg                           -6,2 mnkr 

Social omsorg                             -0,2 mnkr 

Social myndighetsnämnd                          -8,8 mnkr 

 

Budgeterat resultat för kommunen är 16,8 mnkr. Årets resultat på 59,4 mnkr 

avviker positivt mot budget med 42,6 mnkr. 

Ekonomichef Björn Hylenius föredrar årsredovisningen. 

Verksamhetsutvecklare Anna Dybäck föredrar en uppföljning av fullmäktiges mål. 

  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(46) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 65 

 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2022-03-09, 

Årsredovisning 2021 för Nordanstigs kommun, dokumentnr 130116,  

2. Årsredovisning 2021 Nordanstigs kommun, dokumentnr 130160. 

3. Miljöbokslut 2021, dok nr 130476. 

4. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 

samt sammanställd redovisning för Nordanstigs kommun 2021. Fastställa 

avsättning till RUR om 52,9 mnkr. Fastställa balanskravsresultatet 2021 till 

7,1 mnkr (ledningsutskottets protokoll § 45/2022, dok nr 130486). 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till verksamhetens förslag. 

Propositionsordning 

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

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28(46) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 66 Dnr 2022-000095 

Årsredovisning 2021 för Nordanstigs 
Kommunfastigheter AB 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna årsredovisning 2021 för Nordanstigs Kommunfastigheter AB. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs Kommunfastigheter AB är ett av kommunen helägt bolag. Bolaget har 

som föremål för verksamheten att inom Nordanstig kommun äga, förvärva, 

bebygga, förvalta och försälja fastigheter och tomträtter. 

Bolaget förvaltar och driver fastigheten Bergesta i Gnarp. 

I årsredovisningen för 2021 redovisar bolaget ett positivt resultat med 

79 050 kronor. 

Beslutsunderlag 

1. Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2022-03-07, Yttrande årsredovisning 2021 

Nordanstigs Kommunfastigheter AB, dok nr 130061, 

2. Protokoll NKFAB 220307, dok nr 130122, 

3. Årsredovisning Nordanstigs kommunfastigheter AB, dok nr 130162. 

4. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna årsredovisning 

2021 för Nordanstigs Kommunfastigheter AB (ledningsutskottets protokoll 

§ 47/2022, dok nr 130488). 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

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

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
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2022-04-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 67 Dnr 2021-000293 

Internkontrollrapport 2021 och internkontrollplan 
för 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna Internkontrollrapport 2021 enligt bilaga 1. 

2. Fastställa Internkontrollplan 2022 enligt bilaga 2. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens utskott följde upp 2021 års internkontroll inom sina respektive 

verksamhetsområden i februari 2022. Nu har uppföljningen samlats i en rapport för 

redovisning till kommunstyrelsen.  

13 av 28 kontrollmoment är genomförda utan anmärkning. 15 av 28 kontroller har 

visat på brister. Det varierar från enkelt åtgärdade avvikelser till större frågor som 

behöver hanteras genom mångårigt utvecklingsarbete.  

Kommunstyrelsen ska också fastställa en ny internkontrollplan för år 2022. Efter 

analys och riskbedömning är verksamheternas och utskottens förslag att samma 

kontrollpunkter som gällde år 2021 ska genomföras år 2022. 

Kommunjurist Eva-Lisa Järvinen föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Eva-Lisa Järvinens tjänsteutlåtande 2022-03-04, dok nr 

130033. 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna 

Internkontrollrapport 2021 enligt bilaga 1 samt fastställa Internkontrollplan 

2022 enligt bilaga 2 (ledningsutskottets protokoll § 52/2022, dok nr 130493). 

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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§ 68 Dnr 2022-000099 

Årsredovisning 2021 för Nordanstig Vatten AB 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna Nordanstig Vatten AB:s årsredovisning för 2021. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstig Vatten AB (NVAB) är ett helägt kommunalt bolag som äger den 

allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Nordanstigs kommun.  

NVAB producerar och distribuerar dricksvatten till drygt 4 300 människor samt 

omhändertar och renar avloppsvatten. Inom Nordanstigs kommun är ca 48 procent 

av invånarna anslutna till Nordanstig Vattens anläggningar. 

Inga anställda finns i bolaget. Utveckling, drift och underhåll av de allmänna VA-

anläggningarna utförs av MittSverige Vatten & Avfall AB. 

NSVA har inkommit med årsredovisning för räkenskapsåret 2021. Bolaget visar ett 

positivt resultat med 376 tkr. 

Beslutsunderlag 

1. Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2022-03-05, Yttrande årsredovisning 2021 

Nordanstig Vatten AB, dok nr 130044. 

2. Årsredovisning & Granskningsrapport 2021 Nordanstig Vatten AB, med 

bilagor, dok nr 129973. 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna Nordanstig Vatten 

AB:s årsredovisning för 2021 (ledningsutskottets protokoll § 50/2022, dok nr 

130491). 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

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

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31(46) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 69 Dnr 2022-000098 

Årsredovisning 2021 för MittSverige Vatten & Avfall AB 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar  

Godkänna MittSverige Vatten & Avfall AB:s årsredovisning för 2021. 

 

Sammanfattning av ärendet 

MittSverige Vatten & Avfall AB (MSVA) är Sundsvalls, Timrå och Nordanstigs 

kommuners gemensamma bolag för VA- och avfallssamverkan över 

kommungränserna. 

Bolaget har ett övergripande ansvar för utveckling, drift och underhåll av de 

allmänna vatten- och avloppsanläggningarna i Sundsvalls, Timrå och Nordanstigs 

kommuner. I MSVA finns alla medarbetare som arbetar för bolagens uppdrag. 

MSVA har inkommit med årsredovisning för räkenskapsåret 2021. 

Bolaget visar ett nollresultat. 

Beslutsunderlag 

1. Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2022-03-04, Yttrande över årsredovisning för 

2021 MittSverige Vatten & Avfall, dok nr 130031. 

2. Årsredovisning 2021 för MittSverige Vatten & Avfall AB, med bilagor, dok nr 

129974. 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna MittSverige 

Vatten & Avfall AB:s årsredovisning för 2021 (ledningsutskottets protokoll 

§ 49/2022, dok nr 130490). 

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 2022-000135 

Årsredovisning 2021 för Fiberstaden AB  

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna Fiberstaden AB: årsredovisning för 2021. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Fiberstaden AB är ett samägt bolag av Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner. 

Bolaget bedriver statsnätsverksamhet, sköter IT-driften för de båda kommunernas 

verksamheter samt svarstjänst för ägarkommunerna och Söderhamn, Bollnäs och 

Ljusdals kommuner. 

Fiberstaden AB har inkommit med årsredovisning för räkenskapsåret 2021. Bolaget 

visar ett positivt resultat med 8 619 587 kronor. 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna Fiberstaden AB: 

årsredovisning för 2021 (Erik Hedlunds tjänsteutlåtande 2022-03-23, dok nr 

130391). 

2. Årsredovisning 2021 för Fiberstaden AB, dok nr 130159. 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till verksamhetens förslag. 

Propositionsordning 

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

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
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§ 71 Dnr 2022-000141 

Årsredovisning 2021 för Nordanstigs Fastighets AB 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna Nordanstigs Fastighets AB:s årsredovisning för 2021. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs Fastighets AB har till föremål för sin verksamhet att skapa möjligheter 

för att bibehålla och utveckla näringslivet inom kommunen. Bolaget ska även 

genom bevakning, marknadsföring och service verka för näringslivets främjande. 

Bolaget är under avveckling efter beslut av kommunfullmäktige och har sitt sista 

verksamhetsår. Ingen personal finns i bolaget. 

Bolaget har inkommit med årsredovisning för räkenskapsåret 2021 som visar ett 

negativt resultat med 61 732 kronor. 

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna Nordanstigs Fastighets 

AB:s årsredovisning för 2021 (Erik Hedlunds tjänsteutlåtande 2022-03-23, dok nr 

130392). 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till verksamhetens förslag. 

Propositionsordning 

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

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34(46) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 72 Dnr 2021-000344 

Samverkansavtal med Mittuniversitetet och 
Nordanstigs kommun 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Nordanstigs kommun ska ingå samarbetsavtal med Mittuniversitetet under 

perioden 2022-2026. 

2. Finansieringen sker inom befintlig ram för halvåret 2022 (250 tkr). 

3. Finansiering för perioden 2023 till 2026 (500 tkr, 500 tkr, 500 tkr resp. 250 tkr) 

inarbetas i budgetprocessen för Mål- och budget 2023 till 2027. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs kommun behöver utveckla sina arbetssätt inom flera områden samt öka 

sin attraktivitet och kompetens. Samma behov finns inom näringslivet. Därför har 

Mittuniversitetet och kommunen, under cirka ett år, förberett ett samarbete med 

flera möten och workshops kring den gemensamma utvecklingen. Det 

gemensamma arbetet har utmynnat i en vilja att inleda ett långsiktigt samarbete 

genom ett fyraårsavtal. Avtalet reglerar förutsättningarna och målen med 

samarbetet samt tydligt hur det ska genomföras och styras. 

Samarbetsavtalet innefattar en gemensam och likvärdig finansiering där båda parter, 

under avtalstiden, finansierar samarbetet med två miljoner vardera, totalt fyra 

miljoner kronor under åren 2022 till 2026. 

Nordanstigs kommun avser att teckna avtal om ett samarbete som uttrycker 

Kommunens och Mittuniversitetets ömsesidiga beroenden, utmaningar samt 

framgångsfaktorer för ökad konkurrenskraft, förnyelse och hållbar utveckling  

Detta beslutsunderlag avser beslutet att ingå ett fyraårsavtal samt finansieringen av 

densamma.  

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att fullmäktige beslutar att Nordanstigs 

kommun ska ingå samarbetsavtal med Mittuniversitetet under perioden 2022-

2026, att finansieringen sker inom befintlig ram för halvåret 2022 (250 tkr) 

samt att finansiering för perioden 2023 till 2026 (500 tkr, 500 tkr resp. 250 tkr) 

inarbetas i budgetprocess för Mål- och budget 2023 till 2027 (Erik Hedlunds 

och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2022-03-10, dok nr 130170). 

2. Förslag till avtal med bilagor dok nr 130171, 130172 och 130173. 
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Forts. § 72 

 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att Nordanstigs kommun ska 

ingå samarbetsavtal med Mittuniversitetet under perioden 2022-2026. 

Finansieringen sker inom befintlig ram för halvåret 2022 (250 tkr), samt att 

finansiering för perioden 2023 till 2026 (500 tkr, 500 tkr resp. 250 tkr) 

inarbetas i budgetprocess för Mål- och budget 2023 till 2027 

(ledningsutskottets protokoll § 55/2022, dok nr 130496). 

 

Yrkanden 

Stig Eng (C), med bifall av Patric Jonsson (KD), Andreas Högdahl (NoP), Tor 

Tolander (M) och Petra Modée (V), yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget. 
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§ 73 Dnr 2022-000146 

Projektbidrag 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Bevilja projektbidrag för 2022 enligt följande: 

Bergsjö IF Solcellsanläggning 100 000 kr 

Bergsjö Rid & Körsällskap Upprustning av väg 99 500 kr 

Byggnadsföreningen Upprustning av lokal 57 450 kr 

Skogsblomman 

Gnarpsviljan Padelhall 100 000 kr 

Gränsfors byalag Upprusning pulkabacke 37 105 kr 

Gällsta IK Nytt omklädningsrum 100 000 kr 

Hassela IF Anpassning pool och  50 000 kr 

 träningsbad 

IFK Gnarp Stängsel fotbollsplan 25 000 kr 

Nordanstigs Motorklubb Hörselkåpor med 60 000 kr 

 kommunikationsradio 

Stocka Hamnförening Solcellsanläggning 128 750 kr 

Stocka Korpklubb Utveckla Stocka centrum 100 000 kr 

 - Slätta 

Strömfacklan Strömsbruk 350 år 100 000 kr 

 

Uppdra till verksamheten presentera en uppföljning av beslutet om hur bidragen har 

använts och hur det har gått för de föreningar som inte fick hela det sökta beloppet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

I den nya bidragsmodellen ändrade de tidigare bidragsformerna Projekt- och 

visionsbidrag namn till att benämnas Projektbidrag, detta för att förenkla 

ansökningsprocess för föreningar. Potten för bidraget kvarstod som tidigare 

960 000 kronor. 

I den nya bidragsmodellen framtogs tre prioriteringsområden som gäller generellt 

för samtliga bidrag i bidragsmodellen. Det är barn & unga, folkhälsa och miljö. 

Årets ansökningar till Projektbidrag har därför kategoriserats utifrån dessa tre 

områden där det varit relevant.  
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Forts. § 73 

 

Bidragshandläggare förberedde ansökningar och underlag till urvalsgrupp. 

Urvalsgruppen, som består av kommunstyrelsens ordf., ledningsutskottets ordf., 

oppositionsråd, fritidsutvecklare, bidragshandläggare samt verksamhetschef för 

Tillväxt och service, träffades två gånger. 

Projektbidrag 2022 fick in 15 ansökningar, varav en hänvisades till nya bidraget 

Verksamhetsstöd.  

Projektbidrag 2022 har en pott på 960 000 kronor att fördela mellan de 14 inkomna 

ansökningarna.  

Handläggare Helena Havela föredrar urvalsgruppens förslag till fördelning av 

projektbidragen. 

Beslutsunderlag 

Urvalsgruppen föreslår kommunstyrelsen besluta att projektbidrag 2022 utdelas 

med 960 000 kronor samt att fördelningen av bidraget sker enligt fördelningslista 

som delas ut vid mötet den 5 april 2022 (urvalsgruppens förslag dok nr 130318). 

Yrkanden 

Andreas Högdahl (NoP) med bifall av Stig Eng (C), Anette Nybom (S) och Petra 

Modée (V) yrkar bifall till urvalsgruppens förslag. 

Sandra Bjelkelöv (SD) yrkar tillägga att kommunstyrelsen får en uppföljning av 

beslutet och hur bidragen har använts och hur det har gått för de föreningar som inte 

fick hela det sökta beloppet. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Andreas Högdahls bifallsyrkande och Sandra 

Bjelkelövs tilläggsyrkande och finner dem antagna. 
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§ 74 Dnr 2022-000093 

Ändring av Biblioteksavgifter 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Permanent avskaffa folkbibliotekens förseningsavgifter. 

 

Sammanfattning av ärendet 

I vårt bibliotekssamarbete HelGe har vi gemensamma låneregler och avgifter. 

2020-03-18 avskaffade HelGe-samarbetet tillfälligt förseningsavgifterna som ett led 

i arbetet med att minska smittspridning och underlätta under Corona-pandemin. 

Många folkbibliotek i Sverige gjorde samma sak och erfarenheten är positiv. 

Böckerna återlämnas och det uppfattas som ett kliv framåt i arbetet med bemötande 

och tillgängliggörande av litteratur för alla. Därför föreslås beslut om att permanent 

avskaffa folkbibliotekens förseningsavgifter från och med 2022-09-01. 

Tendensen i Sverige är att allt fler kommuner ser över möjligheten att ta bort 

förseningsavgifter och i vissa fall till och med räkningar för förkomna medier. 

Några exempel är Karlskoga, Söderköping, Boxholm och Mjölby.  

Bibliotekscheferna i HelGe-samarbetet ser detta som något positivt och en 

möjlighet att utveckla bibliotekens roll i våra kommuner.  

2020-03-18 avskaffades HelGe-bibliotekens förseningsavgifter tillfälligt som ett led 

i arbetet med att minska smittspridning och underlätta under Corona-pandemin. 

Erfarenheterna från den här tiden har aktualiserat frågan om behovet av 

förseningsavgifter och huruvida de fyller sin funktion.  

Att avskaffa förseningsavgifter i HelGe-samarbetet skulle innebära ett innovativt 

arbetssätt med många positiva effekter:  

• Ökad tillgänglighet till biblioteken. Alla ska känna sig välkomna och trygga 

med att använda bibliotekets tjänster.  

• Folkbiblioteken visar förtroende och tar bort hinder för 

kommunmedborgarna, vilket underbygger känslan av samhällsengagemang 

och delaktighet. Detta är en viktig aspekt av bibliotekets demokratiska 

uppdrag.  

• Detta ligger väl i linje med §2 i bibliotekslagen: Biblioteken i det allmänna 

biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling 

genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken i 

det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och 

intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell 

verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.  

HelGe-biblioteken har gemensamma låneregler och avgifter.  
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Forts § 74 

 

Beslut om avskaffande av förseningsavgifter fattas i respektive kommun och 

implementeras endast om alla kommuner i HelGe-samarbetet är överens.  

Förseningsavgifter i HelGe-samarbetet är idag 1 kr/dag/media med undantag av 

tevespel där avgiften är 10kr/dag. Avgifterna gäller från 18 år. Barnmedia är redan 

avgiftsfritt.  

Erfarenheten av tillfälligt avskaffade avgifter under pandemin visar att avgiften inte 

längre tjänar sitt syfte som incitament att återlämna böcker i tid. 

Förseningsavgifterna fungerar i stället som en kontrollavgift. Detta gör att 

avgifternas syfte inte uppnås utan i stället skapas en konfliktyta mellan personal och 

låntagare. Att i stället arbeta med förtroende och lita på att medborgarna lämnar 

tillbaka det som lånas uppnår samma syfte och skapar en bättre arbetsmiljö.  

När lånetiden har gått ut kommer låntagarna precis som nu att få en eller flera 

påminnelser om att lämna tillbaka sitt lån. Skillnaden är att vi inte kommer att lägga 

på en förseningsavgift utan ha förtroendet att det lånade lämnas tillbaka.  

Lämnas inte det man lånat tillbaks efter upprepade påminnelser kommer lånekortet 

spärras och en faktura att skickas ut, precis som nu. Gäller inte för barn. 

Ekonomisk påverkan 

Tas förseningsavgifterna bort så minskar bibliotekens intäkter. Dessa intäkter är 

mycket små idag, uppskattningsvis max 5000 kr/år. Avskaffandet av 

förseningsavgifter frigör administrativ tid för bibliotekspersonalen. 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar om att permanent avskaffa 

folkbibliotekens förseningsavgifter (Erik Hedlunds och Thomas Larssons 

tjänsteutlåtande 2022-03-08, dok nr 130099). 

2. Utbildningsutskottet föreslår fullmäktige att besluta om att permanent avskaffa 

folkbibliotekens förseningsavgifter (utbildningsutskottets protokoll § 17/2022, 

dok nr 130440). 

Yrkanden 

Petra Modée (V) yrkar bifall till utbildningsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Petra Modées yrkande och finner det antaget. 
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§ 75 Dnr 2022-000148 

Utredning gymnasiesamverkan 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Uppdra till verksamheten att utreda verksamhetsmässiga, juridiska och 

ekonomiska förutsättningar för Nordanstigs kommun för direkt samverkan 

med Hudiksvalls kommun rörande på gymnasie- och vuxenutbildning. 

2. Återrapportera till kommunstyrelsen senast juni 2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs kommun bedriver gymnasie- och vuxenutbildning genom 

kommunalförbundet Hälsinglands Utbildningsförbund (HUF).  

Kommunalförbundet bildades 2015 med avsikt att möjliggöra samverkan mellan 

Hälsinglands kommuner i utbildningsfrågor.  

Vid bildandet valde kommunerna i Bollnäs, Nordanstig och Söderhamn att bli 

medlem. Då endast några få studerande från Nordanstig går på gymnasieskola i 

Bollnäs eller Söderhamn så fungerar HUF som en administrativ funktion i detta 

hänseende.  

Verksamhetsmedel från Nordanstigs kommun för gymnasiestuderande går genom 

HUF till Hudiksvalls kommun där ca 80 procent av gymnasiestuderande går. 

Vuxenutbildningen genomförs lokalt i Nordanstigs kommun vilket avses fortsätta 

men med annan organisering beträffande utförare.  

Kommunens inflytande rörande utbildningens kvalité kan med nuvarande 

organisering påverkas genom kommunalförbundets direktion. Utredningen, med 

dess inriktning mot en alternativ organisering, ska syfta att föra möjligheten till 

kvalitetsuppföljning närmare Nordanstigs kommun. Ett utav kommunfullmäktiges 

mål är att öka utbildningsnivån i kommunen, vilket denna utredning ska adressera. 

Nuvarande skolresultat för kommuninvånare med avslutad gymnasieutbildning är 

inte bra då endast 65 procent (2021) når godkända resultat fyra år efter påbörjad 

gymnasieutbildning. Snittet i landet är 80 procent, andra jämförbara kommuner 

såsom Ovanåker och Söderhamn har 78 respektive 68 procent. 

Kommunalförbundet har sedan dess bildande visat underskott. 2021 års bokslut 

visar på ett underskott på 2,6 miljoner kronor och HUF:s totala samlade skulder 

som genererats under åren är 16 miljoner kronor. 

Kommunchef Erik Hedlund föredrar ärendet. 
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Forts. § 75 

 

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar uppdra till verksamheten att 

utreda verksamhetsmässiga, juridiska och ekonomiska förutsättningar för 

Nordanstigs kommun för direkt samverkan med Hudiksvalls kommun rörande på 

gymnasie- och vuxenutbildning. Återrapportera till kommunstyrelsen senast juni 

2022 (Erik Hedlunds tjänsteutlåtande 2022-03-30, dok nr 130530). 

Yrkanden 

Anette Nybom (S) yrkar bifall till verksamhetens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Anette Nyboms yrkande och finner det antaget. 
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§ 76 Dnr 2021-000110 

Patientsäkerhetsberättelse för Vård och Omsorg 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna patientsäkerhetsberättelsen för 2021. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Anna Finnström, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), och Jonna Marguiles, 

medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), föredrar ärendet och redovisar 

sammanställd patientsäkerhetsberättelse. 

Information om patientsäkerhetslagen. Patientsäkerhetsarbetet har under året mest 

fokuserat på åtgärder runt Coronapandemin. Kommunens MAS och MAR har haft 

tät samverkan med Region Gävleborg, Smittskydd, Vårdhygien och de lokala 

hälsocentralerna, och informerat vidare ut i verksamheterna. 

Coronapandemin har medfört ett pressat läge för verksamheterna under året. Det 

har under perioder varit utbrott på olika enheter. När många patienter och 

medarbetare varit sjuka har det bidragit till en mycket ansträngd situation. 

Teamsamverkan har försvårats på grund av restriktioner kring fysiska möten. Trots 

pandemin har arbete med målen för patientsäkerhetsarbetet 2021 genomförts, med 

undantag från enstaka aktiviteter som ställts in. Egenkontroller har genomförts 

enligt plan. Rutiner och riktlinjer har uppdaterats och nya har tagits fram under året. 

Patienter inom vård och omsorg har under året erbjudits tre doser vaccination mot 

Covid-19. Merparten av medarbetarna har också vaccinerats under året. 

Beslutsunderlag 

1. Patientsäkerhetsberättelse 20220228, dok. nr. 129958. 

2. Omsorgsutskottets protokoll § 34/2022, dok nr 130370. 
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§ 77 Dnr 2022-000056 

Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna kvartalsrapport 4/2021 gällande icke verkställda beslut enligt  

16 kap. § 6 f-h Socialtjänstlagen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

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

till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, till fullmäktige 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 lämna statistisk rapport 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, har tidigare rapporterats 

som ej verkställt inom tre månader och nu som verkställt från och med 

2021-12-20. 

• 2 gynnande beslut om kontaktfamilj, 2021-08-24, 2021-09-29. 

• 1 avbrott i verkställighet kontaktfamilj, 2021-07-20 

 

Beslutsunderlag 

1. Sammanställning av ej verkställda beslut till IVO, kvartal 4 2021, 

dok nr129610. 

2. Sociala myndighetsnämndens protokoll § 14/2022. 
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§ 78 Dnr 2022-000036 

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: 

Nya tillsvidareanställda per mars 2022 

Omsorgsutskottets protokoll 2022-03-14 

Ledningsutskottets protokoll 2022-03-15 

Utbildningsutskottets protokoll 2022-03-15 

Tilldelning av bidrag till samlingslokaler 

Tilldelning driftsbidrag 2022 

Omprövning av projektbidrag Älgereds intresseförening 

Verksamhetsstöd inkomna och beviljade ansökningar kvartal 1/2022 
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§ 79 Dnr 2022-000037 

Delgivningar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Lägga delgivningarna till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande delgivningar redovisas: 

Protokoll 

Nordanstigs Bostäder AB 2022-03-14 

Samordningsförbundet Gävleborg 2022-03-18 

Ostkustbanan 2015 AB hela 2021 och 2022-02-04 

Nordanstig Vatten AB 2022-02-17-18 

MittSverge Vatten & Avfall AB 2022-02-17 

Övrigt 

Lägesrapport 8 Gemensam lönehantering 2022-02-28 

Affärsplan för MittSverge Vatten & Avfall AB 
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§ 80 Dnr 2022-000038 

Information och övriga ärenden. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lokaler för kommunens verksamheter 

Ledningsutskottet följer upp Sandra Bjelkelövs fråga kring arbetsmiljö och 

skicket i några av lokalerna som kommunen bedriver verksamhet i. 

2. Marktillsyn och markärenden i kommunen 

Uppdra till verksamheten att på nästa sammanträde svara på frågorna om en 

raststuga i Gnarp där bygglovet eller byggnationen är överklagat samt vem det 

är som är ansvarig om en person som vandrar efter tex Vallstigen skadar sig. 

 

Sammanfattning av ärendet 

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

väcka eventuella extraärenden. 

Lokaler för kommunens verksamheter 

Sandra Bjelkelöv (SD) frågar hur kommunen följer upp arbetsmiljön och skicket på 

våra lokaler som vi bedriver verksamhet i, med planer för åtgärder och underhåll. 

Hon föreslår att fastighetsstrategen redovisar arbetet med underhåll av kommunens 

fastigheter. 

Kommunchef Erik Hedlund svarar att de arbetar med arbetsmiljön. Lokalerna som 

verksamhet bedrivs, tex ett särskilt boende, i måste hållas i ett hyfsat skick innan 

nya lokaler är klara. Det är alltid en bedömning av hur mycket pengar som ska 

läggas på lokalerna innan dess.  

Ett nytt system kommer att finnas på plats till hösten för att bättre kunna följa upp 

anmälningar av dålig arbetsmiljö. 

Sandra Bjelkelöv föreslår att fastighetsstrategen redovisar arbetet med underhåll av 

kommunens fastigheter. 

Stig Eng (C) tar med sig frågan till ledningsutskottet. 

 

 


