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§ 144 Dnr 2017-000351  

Godkännande av dagordning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna dagordningen med föreslagna ändringar.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska godkänna dagordningen.  

Följande extraärenden anmäls: 

Nuläge för byggprojekt 

Hassela skola 

Filnamn på handlingar 

Idrottsprestationer 

Drift av Bergsjögården 

Ärende som utgår: 

Ärende 23 Delgivningar 
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§ 145 Dnr 2020-000032  

Ordföranden informerar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) informerar om följande aktuella 

ärenden: 

Corona ser ut att komma igång igen på vissa håll även om det fortfarande inte syns i 

Nordanstig. Restriktioner ligger dock fortfarande kvar men jag hoppas att det 

öppnas upp undan för undan även om det kommer signaler på att det kan ta ganska 

lång tid. Det gäller att fortsätta att hålla i hygienrutinerna som har fungerat bra 

tidigare. 

Ekonomiskt ser det nog bra ut på de flesta håll men jag är lite orolig då social 

omsorg fortfarande sticker iväg i kostnader.   

Planeringen inför budgetprocessen har börjats på och snart finns en tidplan framme.  

Näringslivsrankingen har publicerats och där har vi tappat placeringar. Nu måste vi 

ta fram strategier hur vi ska förändra den trenden. Det är nog till stora delar en 

attitydmätning som inte säger hela sanningen men som ändå är en viktig parameter 

när vi ska marknadsföra oss som kommun.  

Det har varit ett styrelsemöte med Sundsvallsregionen. Det innehöll intressanta 

föredragningar om utbildningar som jag tänker att vi ska försöka att göra nåt av. Jag 

kommer att återkomma med det framöver. 

Det har varit ägarsamråd med våra bolag. Fokus ligger på att göra koncernnytta.  

Samrådsmöte med Hälsinglands Utbildningsförbund har skett och det går lite tungt 

där.   

Kollektivtrafiksamråd genomfördes i fredags. Kollektivtrafiken har drabbats hårt av 

corona. 
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§ 146 Dnr 2020-000006  

Redovisning enligt årsplan 2020 för 
utbildningsverksamheten. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta förslag till reviderad årsplan för 2020 och 2021. 

2. I övrigt godkänna rapporten för september 2020.  

Sammanfattning av ärendet 

Skolinspektionens föreläggande gällande styrning och utveckling av utbildningen i 

Nordanstigs kommun föranleder att de nya utvecklingsstrategierna följs upp av 

huvudmannen. Dessa har därför lagts in i den årsplan som styr uppföljningsarbetet. 

I juni 2020 meddelade Skolinspektionen beslut efter regelbunden granskning av 

huvudman för Nordanstigs kommuns skolor. Beslutet innehöll föreläggande 

gällande styrning och utveckling av utbildningen. Föreläggandet var väntat. Under 

maj, juni och augusti 2020 har ledningsgruppen för utbildningsavdelningen fattat 

åtskilliga beslut för att åtgärda de brister som funnits. Bland åtgärderna finns beslut 

om tre utvecklingsstrategier: 

•  Tillgänglig undervisning 

•  Heldagslärande 

•  Ledarskap 

Det är nödvändigt att information om hur arbetet med strategierna framskrider och 

vilken effekt de har på verksamheten når fram till verksamhetens huvudman. Därför 

läggs nu strategierna in i årsplanen som särskilda redovisningspunkter.  

I samband med denna förändring ändras också den månatliga uppföljningen av 

kränkningsärenden. En så frekvent uppföljning har visat sig ogörlig och blir nu i 

stället två gånger per läsår. 

Några smärre språkliga förändringar har också genomförts. 

Planen föreslås gälla även för 2021. 

Huvudmannens val av metod för att analysera fritidshemmen är en 

självskattningsmetod och den fungerar väl. Rätt frågor ställs. De ger sammantaget 

en bra bild av hur de olika fritidshemmen fungerar. Det skulle bli ännu bättre om 

det var obligatoriskt att kommentera självskattningen. Vidare behöver personalens 

förmåga till självskattning utvecklas. Dels finns en kompetensbrist i 

personalgruppen. Den gör det svårt att göra djupgående analyser av läget. Dels 

finns en ovana vid att betrakta sig själv utifrån de ställda frågorna. Den diskussion 

som har förevarit torde medverka till att nivån höjs inför nästa gång. Huvudmannen 

drar den slutsatsen att analyserna behöver förberedas mer i personalgruppen. 
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Forts. § 146 

 

Analysen på förskolan har egentligen inte förändrats utifrån tidigare år. Den har 

därför fungerat väl. Huvudmannen kan konstatera att arbetet med uppföljning och 

utvärdering skiljer sig väsentligt på olika förskolor i kommunen. Slutsatsen blir där 

att huvudmannen inom ramen för likvärdighetsarbetet behöver klargöra arbetssätt 

och metod för utvärdering och uppföljning. Självskattningen genomfördes utifrån 

nivåerna att målen uppfylldes inte alls, till viss del, till stor del och helt. 

Huvudmannen har inte poängsatt dessa vilket gör att det inte finns några 

genomsnittliga resultat och inga specificerade uppnåendemål. Huvudmannen har för 

avsikt att utveckla detta till nästa analys. 

Det var nu första gången en regelrätt måluppfyllelseanalys genomfördes på skola 

och grundsärskola. Huvudmannen konstaterar att det material som tagits fram ur 

Skolplatsen och Unikum var svåranalyserat. Vissa enheter hade kompenserat för 

detta genom att sammanställa själva sammanställningarna, men på övergripande 

nivå fanns inte detta. Det finns betydande möjligheter i de system vi använder. 

Huvudmannen måste söka samarbete med systemleverantörerna kring ett bättre 

urval av sammanställningar inför kommande analyser. Det brådskar med detta. 

Redan i början av november genomförs nästa analys. Vidare vill huvudmannen 

justera de bedömningar som görs i Unikum. Omdömen ges i tre nivåer, insats krävs, 

godtagbar och mer än godtagbar. Bedömningar som motsvarar betyget C kommer 

hädanefter att bedömas som godtagbara (som alltså rymmer betygen E, D och C), 

inte som mer än godtagbara. Dessutom behöver personalen utbildas i att skriva 

texter i omdömen. Särskilt stor är bristen hos modersmålslärarna och i någon mån 

hos praktiskt estetiska lärare. 

Förskola 

Utvärderingsområden för förskolan var undervisning, läs- och skrivutveckling, 

uppföljning, utvärdering och utveckling samt teknik och naturvetenskap. Målen för 

läs- och skrivutveckling och naturvetenskap och teknik blev till övervägande del 

bedömda som till stor del uppfyllda. Med ovan nämnda poängsättning av 

värderingen skulle vi kunna mäta noggrannare och precisera förbättringar. 

I någon utsträckning kan huvudmannen konstatera att corona-situationen bidragit 

till en nedgång i måluppfyllelsen. Personal- och barnfrånvaro har varit högre under 

våren, vilket har dragit ned resultaten. 

Målen för undervisning samt uppföljning, utvärdering och utveckling blev till 

övervägande delen bedömda som till viss del uppfyllda. Detta är inte tillräckligt. De 

helt nyligen införda utvecklingsstrategierna kommer att styra upp utvecklingen, 

men har ännu inte hunnit få effekt. Dessa strategier angriper framför allt 

bristområdet undervisning. Huvudmannen är trygg med att detta kommer att få 

önskvärd effekt. Därutöver måste huvudmannen stärka sina rutiner vad gäller 

uppföljning. Ovan nämnda poängsättning och mätbara målsättning är ett sätt att lösa 

detta. 
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Specifika mål: 

• Rektorerna i förskolan kommer att genomföra systematiserade 

verksamhetsbesök terminsvis på varje avdelning. Till sin hjälp kommer de att 

ha en kommungemensam mall med fokus på det pedagogiska ledarskapet och 

tillgänglighet. 

• Genomförande av ett självskattningsverktyg där personalen får skatta sitt 

egna pedagogiska ledarskap. Utifrån resultatet så kommer vi att koppla 

individuell och kollektiv fortbildning. 

• Våra strategier ”pedagogiskt ledarskap, heldagslärande och tillgänglighet” 

kommer att föras in på varje avdelnings planeringstid. På så vis ser vi hur 

arbetet fortlöper. Planeringarna kommer successivt att föras in i Teams, från 

nuvarande Word-dokument. 

• Ett inriktningsbeslut om när kommunens ”stängningsdagar” ska ske, så vi 

kan fylla dess med material som rör det systematiska kvalitetsarbetet; början 

HT, vecka 44, början VT, slutet VT. 

• Gemensamma mallar tas fram rörande faktainsamling och hur analyser ska gå 

till – så att det gemensamma analysarbetet har bättre förutsättningar. 

Grundskola och grundsärskola 

Huvudmannen konstaterar att den coronarelaterade frånvaron av nationella prov 

under våren har bidragit till att ett viktigt jämförelsematerial saknas. 

Vad gäller måluppfyllelsen sticker Gnarp ut negativt. Enheten har betydligt fler 

”insats krävs” än övriga enheter. Inom ramen för likvärdig skola och den planerade 

socioekonomiska resursfördelningen behöver Gnarp få mer resurser. Det kan inte 

uteslutas att tidigare brist på kontinuitet vad gäller såväl ledning som pedagoger 

bidragit till att sänka måluppfyllelsen. Huvudmannen konstaterar att nuvarande 

ledning och pedagoger har goda förutsättningar att lyckas med att höja 

måluppfyllelsen om de ges rätt stöttning av huvudmannen. Biträdande 

utbildningschef har därför ett uppdrag att stå för sådant stöd. 

Bland ämnen sticker svenska och matematik ut negativt. Enligt huvudmannens 

analys från före sommaren kan detta i båda ämnena till stor del förklaras med läs- 

och skrivsvårigheter. Huvudmannen har därför i ledningsdeklarationen tydliggjort 

detta som ett utvecklingsområde för alla årskurser och alla ämnen i grundskola och 

grundsärskola. 

Generellt är huvudmannen inte nöjd med nivån på måluppfyllelsen. Pedagogernas 

undervisningsskicklighet måste stärkas. Strategierna för tillgänglig undervisning 

och ledarskap ska stå för detta. Rektorernas klassrumsbesök blir det naturliga forum 

där undervisningen kan både följas upp och utvecklas. Ledningsgruppen måste 

under hösten diskutera hur elevhälsan, som inom ramen för sin 

kompetensutveckling åläggs att handleda lärare, kan användas för att höja 

undervisningsskickligheten.    



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(41) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-06 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 146 

 

Det är förhållandevis stor skillnad i måluppfyllelse mellan könen. Pedagoger måste 

ha högre förväntningar på pojkar än vad de har idag. Vi måste också ställa oss den 

frågan om vi bedömer pojkar och flickor annorlunda. Kan avidentifierade prov 

bidra till att minska skillnaden i måluppfyllelse. Frågan kommer att diskuteras 

under hösten. 

Specifika mål: 

• Vi behöver höja förväntningarna hos pedagogisk personal på elevernas 

resultat. Detta sker genom styr upp de kommande måluppfyllelseanalyserna i 

november, februari och april samt att rektors klassrumsbesök säkerställer en 

undervisningsnivå som genererar ett högt meritvärde. 

• Vi behöver förbättra vår användning av Skolplatsen för att få ett bättre 

analysunderlag. Detta ska vara klart till novemberanalysen. Biträdande 

utbildningschef ansvarar. 

• Varje rektor tar fram ett uppdrag för förstelärare inom ramen för tillgänglig 

undervisning och pedagogiskt ledarskap. Uppdragen ska vara färdiga till v 

44. 

• Inom ramen för elevhälsans utbildning i handledning genomförs riktad 

handledning till lärargrupper som behöver stöd för att utveckla sin 

undervisning inom ramen för våra fastlagda strategier. Ansvarig för detta är 

elevhälsans chef. 

 

Fritidshem 

Det finns ett stort behov av planeringstid. På Bringsta skola finns ett system för 

planering som gör att detta fungerar bättre där än på övriga enheter. Detta system 

skulle kanske kunna användas kommunövergripande. Samtidigt måste personalen 

på både skola och fritidshem bli bättre på att utnyttja arbetsvardagen till planering. 

Personal på skola har en tendens att inte utnyttja fritidshemmet konstruktivt för 

måluppfyllelse. Samtidigt finns också en brist på kompetens hos fritidshemmets 

personal. 

Huvudmannen konstaterar att fritidshemmet har för mycket fokus på området lekar, 

fysiska aktiviteter och utevistelse. Detta kan hänga samman med att samverkan med 

skolan är för dålig. Heldagslärande som slutmål är ännu mycket avlägset. En plan 

för hur detta ska utvecklas finns på både övergripande nivå och enhetsnivå. 

Det är av yttersta vikt att rektor axlar ansvaret för utveckling av fritidshemmets 

kompetens och heldagslärande. Olikheterna mellan skol- och fritidshemskulturerna 

är för stora för att de ska kunna överbryggas på något annat sätt.  
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Specifika mål: 

• Rektor ska genomföra verksamhetsbesök på fritidshemmet. Agenda för detta 

samordnas med klassrumsbesök. 

• Utvärderingsmaterialet utökas med obligatoriska kommentarer. 

• Huvudmannen arbetar fram en gemensam utbildning- och 

handledningsagenda för fritidshemmets personal. 

• En grupp som ska arbeta fram en modell för all nödvändig planering tillsätts. 

 

Behörighet 

Enhet  Pedagoger tot Pedagoger beh % behörig/fsk-ped 

Bergsjö skola  32 22     69 

Lönnbergsskolan 12 10     83 

Ilsbo skola  5,4 5,4     100 

Gnarps skola  14,8 12,8     86 

Bringsta skola  11,7 9,7     83 

Hassela skola  4,3 4     93 

Lönnberg fritids 5,9 5,3     90 

Ilsbo fritids  2,5 1     40 

Gnarps fritids  7,4 0     0 

Bringsta fritids 2,6 0,75     29 

Hassela fritids  1,4 0     0 

Bergsjö fsk  24 9,2     38  

Ilsbo fsk  9 5,6     62 

Gnarp fsk  13,8 6,7     48 

Harmånger fsk 19,8 12,9     65 

Hassela fsk  6,1 3,8     62 

  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(41) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-06 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 146 

 

Åtgärdsprogram och extra anpassningar 

Enhet  Antal elever Antal ÅP Antal EA 

Bergsjö skola  339 21 53 

Lönnbergsskolan 141 19 23 

Ilsbo skola  71 8 9 

Gnarps skola  149 11 49 

Bringsta  114 2 14 

Arthur Engberg 58 5 10 

 

Annat modersmål 

Totalt omfattas 69 elever av modersmålsundervisning läsåret 2020/21. De fördelar 

sig på följande sätt över språken och olika skolor: 

 

Språk Antal Skola antal 

Somaliska 36 Bergsjö, 36 

Arabiska 12 Bergsjö, 6, Ilsbo, 2, Harmånger, 4 

Tigrinja 11 Bergsjö, 8, Ilsbo, 3 

Thailändska 10 Bergsjö, 1, Gnarp, 1, Ilsbo, 4, Hassela, 3,  

                                                Harmånger, 1 

 

Trygghet och studiero 

Enheterna har vid läsårsstart analyserat och vidtagit åtgärder utifrån förra läsårets 

incidenter. Därefter vidtar revidering av gällande likabehandlingsplan. Enheterna 

har hunnit olika långt och levererat av olika kvalitet. 

Skola och fritids 

Arthur Engbergsskolan, likabehandlingsplanen är inte reviderad, enhetens arbete 

med analys och åtgärder är inte godkänt, fritidshemmet redovisas inte separat. 

Bergsjö skola, likabehandlingsplanen är inte reviderad, enhetens arbete med analys 

och åtgärder är godkänt. 

Lönnbergsskolan, likabehandlingsplanen är inte reviderad, arbete med analys och 

åtgärder har inte inkommit, fritidshemmet ska redovisas separat. 

Ilsbo skola, likabehandlingsplanen är inte reviderad, arbete med analys och åtgärder 

har inte inkommit, fritidshemmet ska redovisas separat. 

Bringstaskolan, likabehandlingsplanen är inte reviderad, arbete med analys och 

åtgärder är godkänt, fritidshemmet har redovisats separat. Utvecklingsområde, 

kongruens mellan enkät fritids och skola avseende svarsalternativ.     
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Gnarps skola, likabehandlingsplanen är reviderad, arbetet med analys och åtgärder 

är godkänt, fritidshemmet har redovisats separat. Utvecklingsområde, att påbörja 

samordning mellan fritidshem och skola inom ramen för heldagslärandet. 

Enheter som inte är godkända vad gäller arbetet med analys och åtgärder redovisar 

på nytt senast 20200919. Reviderade likabehandlingsplaner inlämnas senast 

20200930. 

Förskola 

Inga redovisningar har inkommit. Arbetet med åtgärd och analys ska redovisas i en 

första inlämning senast 20200908. Reviderade likabehandlingsplaner inlämnas 

senast 20200930. 

Elevhälsan 

Elevhälsan har till uppgift att i arbetet med trygghet och studiero bidra med risk- 

och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling. De 

ska vara behjälpliga vid kartläggning och analys vad gäller goda lärmiljöer och 

medverka i skolans organisationsutveckling och kvalitetsarbete. 

Elevhälsan har redovisat genomförda åtgärder. Bland dessa finns elevenkäter, 

enskilda samtal med elever, klassobservationer, gruppsamtal och hälsosamtal. 

Trygghetsfrågorna finns även med på EHT-träffar. Värdegrundsfrågor är en aktiv 

del av elevhälsans vardagsarbete. 

Utvärderingen av elevhälsans arbete genomfördes i våras, men påverkades starkt av 

pandemisituationen och sjukläget. Någon bra dokumentation av utvärderingen 

föreligger därför inte. En ny utvärdering ska genomföras i december, varefter 

elevhälsans arbete kan justeras för högre effekt. 

Slutsats 

Enheterna arbetar väldigt mycket med trygghet och studiero. Reaktiva åtgärder när 

något hänt är vi bra på. Eftersom vi har brister i att analysera våra åtgärder blir det 

proaktiva arbetet inte lika bra. Det är framför allt denna analys och därmed 

sammanhängande nya åtgärder vi behöver bli bättre på. 

Det finns enheter som hunnit längre i detta och det finns enheter som har ganska 

långt kvar. Inom ramen för likvärdighetsarbetet i kommunen kommer vi att arbeta 

med detta. Kompetensutveckling och stöd kommer att sättas in.  

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta bifogad reviderad 

årsplan för 2020 och 2021 (Thomas Larssons tjänsteutlåtande 2020-07-08, 

dok.nr 121200). 

2. Utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta anta bifogad 

reviderad årsplan för 2020 och 2021 samt att godkänna föredragningen om 

rapporten för september (utbildningsutskottets protokoll § 103/2020, dok.nr. 

121954).                       
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§ 147 Dnr 2019-000357  

Huvudmannarapporterna - kommunens svar på 
skolinspektionens tillsyn 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta redovisat förslag till yttrande över Skolinspektionens tillsyn.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Skolinspektionens granskning av Nordanstigs kommun som huvudman, som 

inleddes våren 2019, föranledde föreläggande gällande styrning och utveckling av 

utbildningen i samtliga verksamheter. Huvudmannen har genom skolchefen beslutat 

om och genomfört nödvändiga åtgärder för att efterkomma föreläggandet. 

Åtgärderna redovisas i svarsbreven till Skolinspektionen. Dessa åtföljer 

tjänsteutlåtandet som bilagor. Svarsbreven skall sändas in till Skolinspektionen 

senast 16 oktober 2020. 

Skolinspektionen inledde våren 2019 en granskning av Nordanstigs kommun som 

huvudman för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem och förskola. 

Granskningen resulterade i augusti 2019 i ett föreläggande gällande styrning och 

utveckling av utbildningen samt att det inte bara fanns en rektor vid varje enskild 

skolenhet. Huvudmannen redovisade sitt arbete med att efterkomma föreläggandet i 

februari 2020. Skolinspektionen fann emellertid att brister kvarstod vad gäller 

styrning och utveckling av verksamheten. 

Mer specificerat handlade bristerna om att följa upp och dokumentera resultat, att 

besluta om nödvändiga utvecklingsåtgärder, att säkerställa en likvärdig utbildning, 

att dokumentera de beslutade åtgärderna och att planera för genomförandet. 

I bifogade svarsbrev till Skolinspektionen framkommer att huvudmannen genom 

skolchefen infört obligatorisk måluppfyllelseanalys i samtliga verksamheter. Vidare 

har tre strategier för ökad måluppfyllelse införts. 

•  Strategi för tillgänglig undervisning 

•  Strategi för ledarskap 

•  Strategi för heldagslärande 

Strategierna har gett huvudmannen verktyg för att styra och utveckla verksamheten 

i enlighet med de krav styrdokumenten uppställer. Krav på dokumentation, rektors 

klassrumsbesök och skolchefs verksamhetsbesök har skärpts för att säkerställa 

uppföljningen av utvecklingsarbetet. 

Skolinspektionen har omfattande krav på att de insatser som gjorts för att 

efterkomma brister i föreläggandet ska dokumenteras. Av den anledningen åtföljs 

svarsbreven till Skolinspektionen av bilagor enligt följande: 
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•  Förskoleklass, grundskola och grundsärskola, 19 bilagor 

•  Fritidshem, 17 bilagor 

•  Förskola, 13 bilagor 

Bilagorna tillför inget i sak utan är uteslutande en dokumentation av att det som står 

i breven stämmer. Av den anledningen åtföljer de inte detta tjänsteutlåtande, men 

registreras i akten när de skickas in efter beslut i kommunstyrelsen. 

Svar till Skolinspektionen skall insändas senast den 16 oktober 2020. 

Utbildningschef Thomas Larsson föredrar ärendet.   

Beslutsunderlag 

1. Verksamhetens förslag till yttrande (Thomas Larssons tjänsteutlåtande 

2020-09-15, dok.nr. 121814). 

2. Utskottet föreslår Kommunstyrelsen att till Skolinspektionen skicka in svar på 

beslut efter uppföljning i enlighet med bifogade bilagor (utbildningsutskottets 

protokoll § 88/2020, dok.nr 121955).  
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§ 148 Dnr 2020-000199  

Kommunchefen informerar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund informerar om följande aktuella ärenden: 

Verksamheten i kommunen har genomfört verksamhet som planerat. 

Coronahanteringen är primärt påverkande för Vård och omsorg och Utbildning. 

Sjukskrivningsgraden är högre än normalt då Folkhälsomyndighetens råd ger dessa 

effekter. 

Axplock från kommunchefens arbete under september: 

Generation Pep 

Kommunen deltog efter inbjudan från Länsstyrelsen på ett möte med Generation 

Pep. Generation Pep är ett icke vinstdrivande företag som leds av VD Carolina 

Klüft med syfte att få barn och unga till mer fysiska aktiviteter. Kronprinsessparet 

står som beskyddare av verksamheten och deltog även på mötet tillsammans med 

olika samhällsaktörer i länet.  En skolförvaltning kan exempelvis ansluta sig och då 

få ett färdigt koncept för att öka skolelevers fysiska rörelse under skoltid. Det finns 

även färdiga koncept för aktivitetsparker mm. Dessa koncept är intressanta för 

kommunen och kan bidra till långsiktiga mål rörande kommunens folkhälsa. 

Styrmöte EPC-projektet 

Projektet utvecklas som planerat. Vissa arbeten inomhus har omplanterats pga. 

Corona och mer arbete utomhus har genomförts. Projektet faktureras mot planerad 

budget. Projektet besöker kommunfullmäktige senare denna månad. 

Återkoppling från arbetsmiljöverket efter tillsyn 

Ett framflyttat möte då mötet skulle ha skett under våren. Avger oss en återkoppling 

på vårt arbete med vår arbetsmiljö. Många saker har utvecklats men en del rutiner är 

inte på plats och en ny uppföljning kommer under våren 2021. Kommunen måste 

arbeta med arbetsmiljön för chefer och medarbetare i olika ledningsfunktioner. 

Rapport från Svenskt Näringsliv 

Rankingen för 2019 har inkommit och rapporterats till kommunen efter en mätning 

som genomfördes jan-feb 2020. Tyvärr faller kommunen några placeringar trots att 

många aktiviteter för att förbättra företagsklimatet i kommunen har genomförts. Vi 

planerar en del nya åtgärder för att jobba framåtsyftande med företagsklimatet där 

vi ska samarbeta med kommuner som lyckats bra i just denna fråga samt med 

Mittuniversitetet där forskning och näringsliv kan sammankopplas. 
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Ägardialog med helägda bolag 

Vi har haft träff med helägda bolag där Nordanstigs Bostäder AB (NBAB) varit 

mest diskuterat. Mötet diskuterade NBAB:s utveckling och att de behöver vara mer 

i samklang med kommunens ambitioner där mål och resultat måste bättre 

tydliggöras. Företagets transparens behöver utvecklas i styrelsen mötesprotokoll där 

mål för verksamheten följs upp, inte bara ekonomiska. Ägardialog har även 

genomförts med Fibetstaden AB. 

Översyn av socialtjänsten 

Arbetet i översynen klar, vi inväntar rapport. Det som följer i detta är direktiv till 

socialchef från kommunchef, handlingsplan av socialchef, samverkan med 

arbetstagarorganisation och förankring/information till medarbetare. 
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§ 149 Dnr 2019-000376  

Redovisning av sommaren verksamhet på  
Ersk-Matsgården. 

Kommunstyrelsens beslut 

Tacka för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs kommun äger och förvaltar kulturgården Ersk-Matsgården i Hassela. 

Under sommaren har verksamheten fått anpassas efter den pågående 

coronapandemin men verksamheten har ändå kunnat genomföras. 

Tre personer är anställda över sommaren och utför både renoveringar, städning, 

guidning och bakar och säljer fika, sköter gårdens djur och odlingar. De har även 

fått igång det gamla vattenverket vid ån. 

Under säsongen har det varit ca 50-100 besökare per dag. Totalt 2 350 besökare på 

hela sommaren. 

Anna Kron, Göran Strid och Anders Thyr har varit anställda på gården i sommar 

och informerar kommunstyrelsen om sommarens verksamheter.  
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§ 150 Dnr 2020-000115  

Coronaviruset och Covid-19. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund informerar om nuläget och åtgärder som har vidtagits 

med anledning av Coronaepidemin.  

LÄGET 

Lugnt läge. Vi fortsätter övervaka förändringar av läget. Besök för äldreboenden är 

igång och lunchserveringar är öppnade. Verksamhet för LSS har återupptagits men i 

coronasäkrad form.  
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§ 151 Dnr 2020-000038  

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna redovisningen från sociala myndighetsnämnden. 

2. Uppdra till utskotten att i utveckla sina rapporter med avvikelser, analyser och 

kommentarer till dessa. 

3. I övrigt godkänna Månadsrapporten per augusti 2020.  

Sammanfattning av ärendet 

Vid kommunstyrelsens förra sammanträde beslutades att uppdra till sociala 

myndighetsnämnden att vid nästa kommunstyrelsesammanträde redovisa orsakerna 

till deras underskott mot budget samt och lämna förslag på åtgärder för att få 

verksamhetens kostnader att rymmas inom tilldelad budgetram. Nämnden skulle 

även redovisa hur långt arbetet har kommit med den så kallade Angeredsmodellen 

och e-tjänsten för digital ansökan om försörjningsstöd. 

Socialchef Kristina Norberg redovisar följande vid dagens sammanträde: 

E-tjänstformuläret för försörjningsstöd finns sedan augusti 2019 och har sedan dess 

skickats ut till sökanden via e-post. Formuläret har nyligen kommit ut på 

kommunens webbplats. Flera av de sökande är inte skrivkunniga och det gör det 

svårt för dem att ansöka digitalt om försörjningsstöd. 

Handläggarroboten för försörjningsstöd kan kopplas ihop med e-tjänsten. Dock 

kvarstår vissa svårigheter vid uppdateringar som de arbetar med för att förbättra. 

Enheten har arbetat utifrån den så kallade Angereds-modellen de senaste två åren. 

Den som ansöker om försörjningsstöd kopplas ihop med Arbetsmarknadsenheten 

som ger den sökande stöd att komma till egen försörjning.  

Vidare redovisar Kristina Norberg orsakerna till underskottet, vilka främst är 

placeringar av barn och unga, försörjningsstöd och placeringar barn och vuxna. 

En utredning kring individ- och familjeomsorgens arbetssätt genomförs och är snart 

klar. Utredningen kommer att innehålla förslag till förändringar och förbättringar. 

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

innehåller bland annat antal kommunmedborgare, antal årsarbetare och antal 

anställda per månad, antal beslut enligt LSS och SoL, antal beslut om ekonomiskt 

bistånd, antal beviljade hemtjänsttimmar, antal i skapade anställningar, antal 

inskrivna på kommunens flyktingenhet, antal inskrivna på Arbetsmarknadsenheten, 

antal IT-arbetsplatser, antal kilometer tjänsteresor, antal KVOT-mottagna samt 

antal bygglov, startbesked och tillsynsärenden.   

Beslutsunderlag 

1. Verksamheternas månadsrapport per augusti 2020, dokument nr 122195. 

2. Kommunstyrelsens protokoll § 133/2020, dok.nr 122024.                       
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§ 152 Dnr 2020-000264  

Delårsbokslut per 31 augusti 2020 för  
Nordanstigs kommun. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna delårsbokslut per 2020-08-31 med sammanställd redovisning samt 

helårsprognos. 

Kommunstyrelsens beslut 

Uppdra till kommunchef Erik Hedlund att utreda hur överskottet mot budget kan 

användas samt redovisa en analys av kostnaderna för coronakrisen.  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomikontoret har sammanställt delårsbokslut per 2020-08-31 med 

sammanställd redovisning (koncern) samt helårsprognos.  

Kommunstyrelsen och sociala myndighetsnämnden visar följande avvikelser i sin 

helårsprognos mot budget: 

Verksamheter  

Stab      1,9 mnkr  

Tillväxt och service     1,5 mnkr 

Utbildning         0 mnkr 

Vård och omsorg                        -11,9 mnkr 

Social omsorg                                                   1,0 mnkr 

Sociala myndighetsnämnden                                               -10,5 mnkr 

 

Kommunstyrelsens verksamheter visar ett prognostiserat underskott mot budget 

med -7,5 mnkr (miljoner kronor). 

Sociala myndighetsnämnden visar ett prognostiserat underskott mot budget med -

10,5 mnkr. 

Kommunstyrelsens särskilda verksamheter visar ett prognostiserat överskott mot 

budget med 11,0 mnkr. 

Skatteintäkter, statsbidrag, slutavräkning samt finansnetto visar ett prognostiserat 

överskott om 21,7 mnkr. 

Budgeterat resultat för 2020 är 13,4 mnkr. 
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Kommunens prognos 2020 visar ett beräknat resultat på 28,2 mnkr. 

Kommunkoncernens prognostiserade resultat för 2020 är 31,2 mnkr. 

Prognosen för investeringsbudgeten är att 39 mnkr av budgeterade 52 mnkr 

kommer att användas. Inom EPC-projektet kommer de budgeterade 20 mnkr att 

användas. 

Redovisningscontroller Erica Norling föredrar ärendet.    

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunfullmäktige besluta att godkänna 

delårsbokslut per 2020-08-31 med sammanställd redovisning samt 

helårsprognos (Erik Hedlunds och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2020-09-24, 

dok.nr 122083). 

2. Delårsbokslut per 31 augusti 2020 dok.nr 122157.  

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till redovisningen av delårsrapporten samt att 

kommunchefen får i uppdrag att utreda hur överskottet mot budget kan användas 

samt redovisa en analys av kostnaderna för coronakrisen.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.  
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§ 153 Dnr 2020-000239  

Välfärdsbokslut 2019 Nordanstigs kommun 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna Välfärdsbokslutet för 2019. 

Kommunstyrelsens beslut 

Uppdra till verksamheterna att arbeta utifrån de fem förbättringsområdena. 

Protokollsanteckning 

Petter Bykvist (V) vill få följande antecknat till protokollet: 

”Med anledning av Välfärdsbokslutet 2019 vill Vänsterpartiet föra till protokollet 

att det blir uppenbart hur viktig en väl utbyggd kollektivtrafik blir för att vi ska nå 

fullmäktigemålet om att öka i befolkningsmängd och bli 10 000 invånare. När 40% 

av ungdomarna hänför att det inte är brist på aktiviteter som är problemet, utan svårt 

att ta sig till och från dem, så måste kommunstyrelsen hantera det. Till exempel 

genom att ta fram en strategi för inomkommunala transporter för invånarna.”  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheten har sammanställt ett Välfärdsbokslut för 2019. Välfärdsbokslutet har 

redovisats för BRÅ- och folkhälsorådet och resultatet visar att det finns fem viktiga 

förbättringsområden att arbeta med. 

För att Välfärdsbokslutet ska kunna fungera som ett dokument som gör skillnad 

föreslås att de verksamheter som på något sätt kan beröras och involveras i 

nedanstående förbättringsförslag får ansvar att genomföra förslagen.  

• Att förbättra information om var ungdomarna kan vända sig för att få stöd om 

de skulle bli illa behandlade eller må dåligt.  

• Att arbeta med frågor kontinuerligt ur ett förebyggande perspektiv som 

förhindrar att ungdomar upplever sig orättvist behandlade och mår dåligt.  

• Att politiker besöker arenor där ungdomarna finns för dialog och väcka 

intresse för politik. 

• Att fortsätta arbetet med att fler får möjlighet att vara med i skolans elevråd 

samt information om att ungdomsfullmäktige finns för dem som är 

intresserade. 

• Att öka samverkan med föreningslivet och att sprida utbudet av aktiviteter på 

skolorna. 

Strateg Eva-Linnéa Eriksson föredrar ärendet. 
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Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen antar förslaget att berörda 

verksamheter i kommunen ansvarar för genomförandet av förbättringsområden 

som framkommit i Välfärdsbokslutet 2019 (Erik Hedlunds och Mats Widoffs 

tjänsteutlåtande 2020-09-09, Välfärdsbokslut 2019, dokumentnr 121822). 

2. Ledningsutskottet föreslår att ärendet sänds vidare till kommunstyrelsen med 

tillhörande dragning av Välfärdsbokslutet (ledningsutskottets protokoll 

§ 138/2020, dok.nr 122218).  

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till verksamhetens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.  
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§ 154 Dnr 2020-000216  

Policy för kommunikation. 

Kommunstyrelsens beslut 

Återremittera ärendet till verksamheten med uppdraget att komplettera dokumentet 

med text om meddelarfrihet, politikens ansvar samt att vi är en politiskt styrd 

organisation. Ärendet ska sedan beredas av Fullmäktigeberedningen för demokrati.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har på uppdrag av ledningsutskottet tagit fram ett förslag till 

kommunikationspolicy för verksamhet och politik. Policyn kompletterar Riktlinjer 

för kommunikation som verksamhet och politik redan har att förhålla sig till.     

Nordanstigs kommuns interna och externa kommunikation har att förhålla sig till 

Riktlinjer för kommunikation. Dokumentet fastställdes av kommunstyrelsen i maj 

2014 och beskriver detaljerat olika aspekter av kommunens interna och externa 

kommunikation liksom ansvarsfördelning i kommunikationsarbetet. 

Ledningsutskottet har vid sammanträde 2020-04-14 haft önskemål om att 

komplettera riktlinjerna med en kommunikationspolicy. 

Även om Riktlinjer för kommunikation nu är några år har dokumentet aktualitet. 

Några mindre redaktionella ändringar utifrån förändringar i lagstiftning kommer att 

göras under året. 

Kommunikationschef Lars Larsson föredrar ärendet.    

Beslutsunderlag 

1. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att under rubriken 

”Tillgänglig och snabb” lägga till meningen: ”Samt säkerställer god 

tillgänglighet till allmänna handlingar.” (ledningsutskottets protokoll 

§ 135/2020, dok.nr 122215). 

2. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att anta förslag till 

Kommunikationspolicy (Erik Hedlunds och Lars Larssons tjänsteutlåtande 

2020-06-09 dok.nr. 120685). 

3. Förslag till Kommunikationspolicy, dok.nr. 121538.   

Yrkanden 

Ordföranden Ola Wigg (S) yrkar att ärendet återremitteras till verksamheten med 

uppdraget att komplettera dokumentet med text om meddelarfrihet, politikens 

ansvar samt att vi är en politiskt styrd organisation.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.    
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§ 155 Dnr 2020-000033  

Information från utskotten. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottets ordförande Carina Ohlson (C) informerar om följande aktuella 

ärenden: 

Vi ser att budgeten överskrids, dock är resultatet betydligt bättre än 2019. Pga. av 

pandemin har vi inte kunnat genomföra alla åtgärder inom omsorgen. 

Smittläget ser fortfarande bra ut inom omsorgsverksamheterna och både chefer och 

personal gör ett fantastiskt jobb.  

Det jobbas hårt för att kunna ta hem de tjänsteköp vi gör från andra kommuner, det 

innebär stora besparingar. Vissa tjänsteköp kan vi inte ta hem eftersom vi inte kan 

erbjuda det som krävs i dagsläget. 

Arbetsmarknadsenheten och IFO gör ett bra jobb för att få ut människor i egen 

försörjning, vi ser att försörjningsstödet minskat över tid. Vi har en problematik 

med inflyttning från andra kommuner, men där är inte människorna problemet, det 

är lagstiftningen som gör att budgeten blir problematisk.  

Myndighetsnämnden drar över budgeten stort, mestadels beroende på dyra 

placeringar som svårligen i dagsläget kan undvikas. Har behöver man kraftfullt ha 

ett bättre förebyggande arbete. Tyvärr hamnar man i baksätet eftersom vi de senaste 

åren inte haft medel i budget för detta viktiga arbete. Det är lättare att släcka en 

skogsbrand innan den tagit sig. 

Ledningsutskottets ordförande Stig Eng (C) informerar om följande aktuella 

ärenden:  

Den 9 september hade OKB AB styrelsemöte i Timrå, där vi hade fokus på att hela 

Sverige ska satsa på 250 km-banor och avstår från höghastighetsbanor. Då kan stora 

delar av landet få en upprustning till denna standard för en mindre kostnad än de 

höghastighetsbanor (320 km) som har diskuterats. Från OKB:s sida så arbetar vi för 

att få så många regioner som möjligt att ställa upp på den modellen. De som har 

skrivit under denna åsikt hitintills är region Värmland, Norrbotten, Västernorrland, 

Örebro, Den bottniska korridoren och naturligtvis region Gävleborg. Kontakter har 

tagits med Regeringen för att få dem att satsa på ett järnvägsnät för 250 km i hela 

landet. 

Den 21 september hade vi samrådsmöte mellan Hudiksvalls och Nordanstigs 

kommunledningar. En fråga som vi lyfte var vikten av att man investerar i ett flertal 

tågstationslägen efter den nya ostkustbanan. Vi hade även en genomgång med vår 

miljö- och räddningsorganisation och Fiberstaden AB. 
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Forts. § 155 

 

Utbildningsutskottets ordförande Anette Nybom (S) informerar om följande 

aktuella ärenden:  

Vad beträffar ekonomin så har vi en budget i balans om vi ser på hela utbildnings 

resultat. Verksamheterna, under utbildningschefens ledning, jobbar med de delar 

som drar över och de är på rätt väg.  

Vad gäller bemanning i verksamheterna så är den bra eller ganska bra förutom på 

fritids där vi har svårt att få behörig personal. Att fritidslärarutbildningen vid 

Mittuniversitetet är pausad  har bidragit. Specialpedagog saknas också på 4-9 i 

Bergsjö, vilket är ett bekymmer. Bristen löses temporärt med hjälp av 

bemanningsföretag. 

Skoldialogerna har vi pausat pga. Corona. Efter att ha konfererat med kommunchef 

om riktlinjer lokalt, har vi beslutat genomföra den återstående dialogen i Bergsjö. 

Den kommer att genomföras under höstterminen. Vårdnadshavarna får 

förhandsanmäla sig så att vi vet hur många vi blir och utifrån det kan besluta om ett 

eller två möten. 
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§ 156 Dnr 2020-000248  

Kompetens- och omställningsavtal KOM-KR. 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta KOM-KR som lokalt kollektivavtal med den utformning och det innehåll som 

framgår av bilaga 5 i Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal som 

centrala parter träffade den 1 maj 2020.   

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) rekommenderar berörda arbetsgivare att 

anta KOM-KR som lokalt kollektivavtal. KOM-KR är en vidareutveckling av 

KOM-KL och ersätter därför densamma. Syftet med avtalet är att stärka 

arbetstagarens möjligheter till kompetensutveckling och omställning för att i första 

hand undvika arbetslöshet.    

Centrala parter har sedan 2012 med stöd av KOM-KL stöttat verksamheter och 

arbetstagare i omställning. Nya avtalet KOM-KR har ett bredare syfte än tidigare 

gällande avtal. Syftet är att möta såväl verksamhetens och arbetstagarens behov av 

omställning. Målsättningen är att trygga arbetstagarens fortsatta anställningsbarhet 

och verksamhetens behov av kompetensförsörjning. Avtalet ger rätt till 

förebyggande insatser, aktiva omställningsinsatser och ekonomiska 

omställningsinsatser.  

Beslutsunderlag 

1. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta KOM-KR 

som lokalt kollektivavtal med den utformning och det innehåll som framgår av 

bilaga 5 i Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal som 

centrala parter träffade den 1 maj 2020 (ledningsutskottets protokoll 

§ 137/2020, dok.nr. 122217). 

2. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta KOM-KR som 

lokalt kollektivavtal med den utformning och det innehåll som framgår av 

bilaga 5 i Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal som 

centrala parter träffade den1 maj 2020 (Erik Hedlunds och Maritta Rudhs 

tjänsteutlåtande 2020-09-07, dok.nr. 121777). 

3. Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal - KOM-KR 

(dok.nr. 121782).  

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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§ 157 Dnr 2020-000073  

Uppföljning investeringsbudget 2020. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen av 2020 års investeringsbudget per 31 augusti 2020.  

Sammanfattning av ärendet 

Vid årets uppföljning av investeringarna baserad på augusti månads bokföring visar 

prognosen på ett överskott om 13 226 tkr. Faktiskt bokfört efter åtta månader är 

18 610 tkr av budgeterade 52 252 tkr.     

Beslutsunderlag 

1. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna 

redovisningen av 2020 års investeringsbudget per 31 augusti 

(ledningsutskottets protokoll § 126/2020, dok.nr 122206). 

2. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen godkänner redovisningen av 2020 

års investeringsbudget per 31 augusti (Erik Hedlunds och Marianne Unborgs 

tjänsteutlåtande 2020-09-11, dok.nr. 121844). 

3. Sammanställning investeringsbudget 2020 uppföljning per 2020-08-31 

(dok.nr.121805).  

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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§ 158 Dnr 2020-000230  

Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Nordanstigs kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 7 

november 2006 (”Borgensförbindelsen”), vari Nordanstigs kommun åtagit sig 

solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sveriges 

AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att 

Kommuninvest äger företräda Nordanstigs kommun genom att företa samtliga 

nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 

Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande 

borgenärer. 

2. Nordanstigs kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Nordanstigs 

kommun den 18 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret mellan 

Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer 

skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt 

Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 

3. Nordanstigs kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Nordanstigs 

kommun den 17 oktober 2011, vari Nordanstigs kommuns ansvar för 

Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt 

gäller. 

4. Uppdra till firmatecknare att för Nordanstigs kommuns räkning underteckna 

alla handlingar med anledning av detta beslut. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet 

ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av 

fullmäktige. 

Även Regressavtalet och Garantiavtalet riskerar, mot bakgrund av reglerna om 

preskription, att bli ogiltiga efter tio år. 

Giltighetstiden för Nordanstigs kommuns Regressavtal och Garantiavtal riskerar 

således inom kort att löpa ut. 

Med hänsyn till att dessa utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och 

den betydelse avtalen har för Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt 

att Nordanstigs kommun innan avtalens giltighetstid löper ut fattar ett beslut i 

fullmäktige, på det sätt som anges ovan, som bekräftar att avtalen alltjämt är 

gällande, samt därefter undertecknar en separat sådan bekräftelse av avtalen.    
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För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt 

förfarande för samtliga bekräftelser och att borgensförbindelsen således ska 

bekräftas i samband med avtalen. När detta har skett har såväl borgensförbindelsen 

som avtalen förlängts ytterligare en tioårsperiod.  

Beslutsunderlag 

1. Ledningsutskottets förslag till kommunfullmäktige § 127/2020, 

dok.nr. 122207. 

2. Erik Hedlunds och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2020-07-16 

Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmars ansvar för 

motpartsexponeringar avseende derivat, dokumentnr 121268.    

3. Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för 

motpartsexponeringar avseende derivat, dokumentnr 119978 
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§ 159 Dnr 2020-000247  

Ostkustbanan - remissyttrande utbyggnadsstrategi 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna verksamhetens förslag till yttrande över den remiss som Trafikverket 

begärt svar om samt att bemyndiga verksamhetschef för Tillväxt och service att 

underteckna remissvaret och sända in det till Trafikverket.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Trafikverket har gått ut med en remiss med förslag till utbyggnadsstrategi för Nya 

Ostkustbanan.  

Trafikverket har tagit fram en utbyggnadsstrategi för Nya Ostkustbanan. Denna 

utbyggnadsstrategi har tagits fram i dialogform där samtliga intressenter erbjudits 

ett deltagande. För Nordanstigs kommun har verksamhetschef för Tillväxt och 

service deltagit och lämnat ett förslag till remissvar.  

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2020-08-24, 

Ostkustbanan- Remissyttrande utbyggnadsstrategi, dokumentnr 121626. 

2. Remissvar utbyggnad Ostkustbanan, dokumentnr 121967 

3. ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar inlämna bifogat svar 

till den remiss som Trafikverket begärt svar om samt att bemyndiga 

verksamhetschef för Tillväxt och service att underteckna remissvaret och sända 

in det till Trafikverket (ledningsutskottets protokoll § 140/2020, 

dok.nr. 122220).  

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 32(41) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-06 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 160 Dnr 2020-000232  

Revidering av Budgetprocess och ersättningsmodell 
avseende Hälsinglands Utbildningsförbund 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna revideringen av Budgetprocess och ersättningsmodell fr o m 2020 för 

Hälsinglands Utbildningsförbund.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25 §161 att godkänna den nya 

ersättningsmodellen för Hälsinglands Utbildningsförbund.  

Modellen behöver uppdatera avsnitt ”Övrigt”, avseende uppdatering av 

befolkningsprognoser som bör följa kommunernas fastställande av 

befolkningsprognoser i samband med kommunernas budgetbeslut i juni. 

Förändringen överensstämmer redan med hur kommunen fastställer 

befolkningsprognosen i budgetarbetet. 

Det ger också en bättre förutsättning för förbundet i dess budgetarbete.  

Beslutsunderlag 

1. Ledningsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna 

revideringen av ”Budgetprocess och ersättningsmodell fr o m 2020 avseende 

Hälsinglands Utbildningsförbund" (ledningsutskottets protokoll § 128/2020, 

dok.nr. 122208). 

2. Erik Hedlunds och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2020-07-21, Revidering av 

Budgetprocess och ersättningsmodell avseende Hälsinglands 

Utbildningsförbund, dokumentnr 121303. 

3. Bilaga ärende 2020-000232, (Budgetprocess och ersättningsmodell fr o m 

2020 Hälsinglands Utbildningsförbund) dokumentnr 121305. 

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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§ 161 Dnr 2019-000342  

Revidering av Informationssäkerhetspolicy för 
Nordanstigs kommun. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Förlänga giltighetstiden på kommunens informationssäkerhetspolicy till 

2023-12-31. 

Uppdra till kommunens bolag, stiftelser och föreningar att vid respektive bolags-, 

stiftelse- och föreningsstämma fastställa policyn. 

Kommunstyrelsens beslut 

Förlänga giltighetstiden på kommunens riktlinjer för informationssäkerhet till 

2023-12-31.  

Sammanfattning av ärendet 

Informationssäkerhet innebär att säkerställa alla kommunens 

informationstillgångars: 

Tillgänglighet, riktighet, konfidentialitet och spårbarhet. 

Kommunens informationssäkerhetspolicy och riktlinje för informationssäkerhet 

som beslutades 2019-12-16 med giltighetstid till 2020-12-31 behöver förlängas till 

2023-12-31. 

Vidare så behöver det följas upp att kommunens bolag, stiftelser och föreningar 

blivit informerad om att följa denna informationssäkerhetspolicy. 

Inga ändringar är gjorda i dokumenten utan det är bara en förlängning av 

dokumentens giltighetstid som behöver beslutas.  

Beslutsunderlag 

1. Ledningsutskottet föreslår att kommunfullmäktige antar att förlänga 

giltighetstiden på kommunens informationssäkerhetspolicy till 2023-12-31, att 

kommunfullmäktige antar att förlänga giltighetstiden på kommunens riktlinjer 

för informationssäkerhet till 2023-12-31 sant att följa upp att 

kommunfullmäktige gett direktiv till bolag, stiftelser och föreningar vid 

respektive bolags-, stiftelse- och föreningsstämma om att följa kommunens 

informationssäkerhetspolicy (ledningsutskottets protokoll § 134/2020, dok.nr 

122214). 

2. Erik Hedlunds och Morgan Norells tjänsteutlåtande 2020-08-17, Revidering av 

informationssäkerhetspolicy, med bilagor, dokumentnr 121515.  
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§ 162 Dnr 2020-000214  

Revisionens iakttagelser gällande de kommunala 
bolagen. 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta förslag till svar till revisorernas iakttagelser kring de kommunala bolagen.  

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs kommuns revisorer har skrivit till kommunen där de inkommer med 

synpunkter på Nordanstigs kommuns hel- och delägda bolag. Senare under våren 

begär revisionen svar på skrivelsen vilket detta brev utgör. 

Nordanstigs kommuns svar nedan följer den ordning som revisionens skrivelse har 

och kommenterar de synpunkter som givits för varje bolag men börjar med att 

återkoppla mot kommunens ägardirektiv mot bolagen.     

Beslutsunderlag 

1. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar verksamhetens förslag 

till svar till revisionens iakttagelser kring de kommunala bolagen samt beslutar 

att med revidering i förslag till svar lägga till att Nordanstigs Bostäder AB 

beslutat att investera i EPC-projektet (ledningsutskottets protokoll § 145/2020, 

dok.nr. 122225). 

2. Erik Hedlunds tjänsteutlåtande 2020-09-14, Förslag till yttrande över 

revisionens kommentarer, dokumentnr 121860. 

3. Protokollsutdrag LU 2020-08-18  § 115 Revisionens iakttagelser gällande de 

kommunala bolagen, dokumentnr 121712. 

4. Begäran om svar och besked på tidigare skrivelse "iakttagelser gällande de 

kommunala bolagen (2020-02-21), dokumentnr 120541. 

5. Iakttagelser gällande de kommunala bolagen, dokumentnr 118712.    

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 35(41) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-06 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 163 Dnr 2020-000251  

Redovisning ej avslutade ärenden i kommunstyrelsen 
och fullmäktige. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna redovisningen av ej avslutade ärenden i fullmäktige samt godkänna 

förslag till avskrivning av vissa ärenden enligt förslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen av ej avslutade ärenden i kommunstyrelsen samt 

godkänna förslag till avskrivning av vissa ärenden enligt förslaget samt godkänna 

föreslagna redaktionella ändringar. 

Reservationer 

Petra Modée (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande.  

Sammanfattning av ärendet 

Staben har sammanställt de ärenden som beslutats i kommunstyrelsen och i 

kommunfullmäktige och som inte är avslutade. 

Sammanställningen innehåller de beslut som fattas från 1 januari 2015 till 

31 december 2019.    

Andreas Högdahl (NoP) noterar en redaktionell ändring under ärendet Översyn av 

kommunala badplatser. KS § 111/2019-04-09 är sedan tidigare upphävd.  

Beslutsunderlag 

1. Ledningsutskottet föreslår att godkänna redovisningen samt att uppdra 

kommunchef Erik Hedlund att följa upp redovisade ärenden 

(ledningsutskottets protokoll § 131/2020, dok.nr. 122211). 

2. Erik Hedlunds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2020-08-31, 

Sammanställning av ej avslutade ärenden i kommunstyrelsen och fullmäktige, 

dokumentnr121687. 

3. Redovisning av öppna ärenden i fullmäktige, dokumentnr 121686. 

4. Redovisning av öppna ärenden i kommunstyrelsen, dokumentnr 121685.   

Yrkanden 

Petra Modée (V) yrkar avslag på ledningsutskottets förslag att ärendena 

Självstyrande grupper och Gratis läxhälp, avskrivs. 

Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.  
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Forts. § 163 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs bifallsyrkande och Petra Modées 

avslagsyrkande på två punkter och finner Stig Engs yrkande antaget.  
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§ 164 Dnr 2020-000263  

Sammanträdesdatum 2021. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Fastställa följande sammanträdesdagar för kommunfullmäktige under 2021 samt 

uppdra till fullmäktiges presidium att planera arbetet för sammanträdesåret: 

22 februari 

26 april 

31 maj 

28 juni 

27 september 

25 oktober 

20 december  

Kommunstyrelsens beslut 

Fastställa följande sammanträdesdagar för kommunstyrelsen under 2021 samt 

uppdra till kommunstyrelsens presidium att planera arbetet för sammanträdesåret: 

2 februari 

2 mars 

6 april 

4 maj 

8 juni 

7 september 

5 oktober 

2 november 

14 december    

Sammanfattning av ärendet 

Sammanträdesdatum för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska fastställas 

för år 2021. Staben har lämnat förslag till datum.       

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar fastställa följande 

sammanträdesdagar för kommunfullmäktige under 2021 samt uppdra till 

fullmäktiges presidium att planera arbetet för sammanträdesåret: 22 februari, 

26 april, 31 maj, 28 juni, 27 september, 25 oktober, 20 december samt att 

kommunstyrelsen beslutar fastställa följande sammanträdesdagar för 

kommunstyrelsen under 2021 samt uppdra till kommunstyrelsens presidium att 

planera arbetet för sammanträdesåret: 2 februari, 2 mars, 6 april, 4 maj, 8 juni, 

7 september, 5 oktober, 2 november, 14 december (Erik Hedlunds och Eva 

Engströms tjänsteutlåtande 2020-09-24, dok.nr. 122068).  
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§ 165 Dnr 2020-000039  

Redovisning av delegationsbeslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen ska beslut som är fattade på delegation av kommunstyrelsen 

återrapporteras på nästkommande sammanträde. 

Följande delegationsbeslut redovisas: 

Nya tillsvidareanställda september 2020. 

Lotteritillstånd Lions Club Bergsjö. 

Fullmakt att föra kommunens talan i entreprenadavtal, Ny förskola i Gnarp. 

Pensionsärenden 2020 nr 14-40. 

Yttrande med anledning av förslag till byggsanktionsavgift. 

Ledningsutskottets protokoll §§ 121-146/2020. 

Utbildningsutskottets protokoll §§ 81-92/2020. 

Omsorgsutskottets protokoll §§ 81-89/2020. 
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§ 166 Dnr 2020-000037  

Information och övriga ärenden. 

Kommunstyrelsens beslut 

Nuläge för aktuella byggprojekt 

Ta med i planen att återkommande redovisa nuläge för aktuella byggprojekt. 

Miljön vid Hassela skola. 

Överlämna rapporten till verksamheten med uppdraget att skyndsamt lösa 

situationen och återrapportera till berörda utskott och kommunstyrelsen. 

Filnamn på politiska handlingar 

Uppdra till verksamheten att undersöka om det går att justera namnen på 

beslutsunderlag så att de lättare går att skilja åt samt om det är möjligt att 

handlingar kan spelas in som ljudfil. 

Idrottsprestationer 

Uppdra till ledningsutskottet att ansvara för att uppmärksamma invånarnas 

idrottsprestationer. 

Drift av Kulturhuset Bergsjögården 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

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

väcka eventuella extraärenden. 

Extraärenden 

Nuläge för aktuella byggprojekt 

Tor Tolander (M) föreslår att kommunstyrelsen återkommande får rapport om 

nuläget för de byggprojekt som pågår i verksamheten. 

Miljön vid Hassela skola 

Tor Tolander (M) lämnar följande rapport om upplevda problem vid 

ombyggnationen Hassela skola: Hygien - bara 2 toaletter, en personal-, en 

elevtoalett tillgänglig på 58 elever, byggdamm i alla lokaler, ljudföroreningar under 

hela arbetsdagen, eleverna är oftast hänvisade till endast fotbollsplanen på rasterna, 

inget omklädningsrum och inga duschar – gymnastik genomförs i ”oömma kläder” 

utan möjlighet till ombyte, inga klädhängare eller elevskåp – eleverna tar med sig 

alla ombyteskläder i påse och om de blir blöta får de byta om i korridoren och ta 

med kläderna i samma påse för att ta hem vid skoldagens slut utrymningsvägen från 

övre våningen – genom fönster på baksidan slutar på taket till den nybyggda 

ingången till blivande förskolan – 3.5 meter över marken. Detta har pågått sedan 

terminsstart och rektor har meddelat att det kommer pågå minst till sista oktober. 

Extra graverande med hygienaspekten under Coronatider och när influensa och 

vinterkräksjuketider närmar sig. 
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Forts. § 166 

 

Filnamn på politiska handlingar 

Tor Tolander (M) föreslår att namnen beslutsunderlag justeras så att de lättare går 

att skilja åt. Johan Norrby (SD) föreslår att det ska vara möjligt att handlingar kan 

spelas in som ljudfil. 

Idrottsprestationer 

Sven-Erik Sjölund (S) föreslår att kommuninvånare som utför idrottsprestationer 

ska uppmärksammas på något sätt. 

Drift av Kulturhuset Bergsjögården 

Andreas Högdahl (NoP) frågar om kommunen kommer att ta över Föreningen 

Bergsjögårdens arbete med att sköta verksamheten nu när föreningen har lagt ner. 

Andreas Högdahl föreslår att fastigheten istället säljs till föreningslivet för att drivas 

ideellt som de andra samlingslokalerna i kommunen. Verksamheten informerar om 

skötseln behöver lösas i egen regi tills någon annan lösning har hittats samt att det 

redan finns ett politiskt beslut att fastigheten ska läggas ut till försäljning.  
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§ 167 Dnr 2020-000258  

Avtal för inköpssamverkan Hälsingland. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna förslag avtal för inköpssamverkan. 

2. Tolka avtalet på sådant sätt att 9 § 1 st 3 p. ankommer på kommunstyrelsen, att 

avgöranden i sådana frågor delegeras till kommunchef samt att kommunchefen 

får i uppdrag att återrapportera dessa avgöranden till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheten inom Inköp Gävleborg är under avveckling. Detta har medfört att 

upphandlingar under 2020 genomförs av Hälsinglands kommuner i samverkan. För 

att möjliggöra denna samverkan har kommuncheferna i Hälsingland tagit fram ett 

samverkansavtal för godkännande av kommunstyrelsen. 

Nordanstigs kommun har under många år ingått i kommunalförbundet Inköp 

Gävleborg. Genom Gävle kommuns begäran om utträde förändrades 

förutsättningarna för de kvarvarande ägarkommunerna. Av den anledningen har ett 

utredningsarbete bedrivits för att se hur ett fortsatt samarbete inom upphandlings- 

och inköpsområdet skulle kunna se ut. 

De samverkande kommunerna har tidigare beslutat att avsluta kommunalförbundet 

och i februari 2019 beslutade kommunstyrelsen ett inriktningsbeslut kring ett 

samarbete inom upphansligs-/inköpsområdet i Södra Norrland som ska ske i form 

av ett välstrukturerat nätverkssamarbete. Kommuncheferna i deltagarkommunerna 

fick även ett uppdrag att utarbeta ett förslag till samarbetsavtal för inköpssamverkan 

för antagande i respektive kommunstyrelse. 

Staben föreslår att avtalet godkänns.   

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna avtal för 

inköpssamverkan. 

2. Tolka avtalet på sådant sätt att 9 § 1 st 3 p. ankommer på kommunstyrelsen, att 

avgöranden i sådana frågor delegeras till kommunchef samt att kommunchefen 

får i uppdrag att återrapportera dessa avgöranden till kommunstyrelsen 

(Erik Hedlunds tjänsteutlåtande 2020-09-30, dok.nr. 122153).  

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till verksamhetens förslag. 

Propositionsordning  

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

      

         


