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§ 49 Dnr 2021-000021  

Godkännande av dagordning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna dagordningen med redovisade ändringar. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska fastställa dagordningen. 

Följande extraärenden anmäls: 

Sandra Bjelkelöv (SD): Bringsta skola 

Andreas Högdahl (NoP) Surfmängd 

Följande ärenden utgår: 

Ärende 15 Årsredovisning 2020 för Nordanstigs Bostäder AB 

Ärende 16 Årsredovisning 2020 för Nordanstigs Fjärrvärme AB 

Ärende 17 Årsredovisning 2020 för Nordanstigs Fastighets AB 

Ärende 27 Utredning av beviljat hyresstöd Bergsjö Hassela Alpina 
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§ 50 Dnr 2021-000016  

Ordföranden informerar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) informerar om följande aktuella 

ärenden: 

Våra digitala möten fortsätter, glädjande nog så känns det som att företagsbesöken 

fungerar alldeles utmärkt i denna form även om det hade varit trevligt att få se deras 

verksamheter på plats. Vi har sedan förra kommunstyrelsen träffat Byggidén 

Norr AB, Ölsjöns kropp och hälsa samt Sörfjärdens camping. Otroligt givande 

möten alla tre med människor som verkligen ger energi. 

Det har även varit olika samarbetsträffar:  

Kommunsamråd där den viktigaste punkter var om EU:s programperiod 2021-2027. 

Sundsvallsregionen där det var en intressant genomgång av en RAPS analys som 

gjorts av Tillväxtverket om arbetstillfällen i kommunerna i Västernorrland. 

Samråd med Hudiksvalls kommun om Fiberstaden, Norrhälsinglands miljö- och 

räddningsnämnd.  

Hälsinglands Utbildningsförbund samråd där det går fortsatt tungt ekonomiskt. 

Kollektivtrafiksamråd om bl.a. 16 veckors avstängningen på OKB vecka 31-46. 

Hälsingerådet där det diskuterades avtalssamverkan, men framförallt en utökad 

verksamhet i Hälsingerådet. När nuvarande samordnaren på 30 % nu vill gå i 

pension så vill vi rekrytera en ny med avsikten att det skall vara på 100 % och att 

Hälsingerådet i en workshop i april jobbar fram kriterier i rekryteringen.   
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§ 51 Dnr 2020-000199  

Kommunchefen informerar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund informerar om följande aktuella ärenden: 

Budgetprocessen är i full gång. Flera dialogmöten har genomförts mellan 

tjänstepersoner och förtroendevalda. 

Löneprocessen är i princip klar. Förra året blev den kraftigt försenad på grund av 

pandemin men i år är vi i fas igen. 

Systematiska brandskyddsarbetet håller på att genomföras i skolorna och beräknas 

snart vara klart. Efter det fortsätter arbetet med omsorgens verksamheter. 

Arbetet med förändrade arbetssätt och rutiner inom Social omsorg fortsätter. 

Samråd mellan Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner har genomförts. 

Diskussioner pågår om att utveckla samrådsmötena till att bli mer inriktade på 

utvecklingsfrågor. 

En ny verksamhetsutvecklare är anställd och har börjat sin tjänst, Anna Dybäck. 

Hon kommer att arbeta för att göra Nordanstigsmodellen mer lätthanterad samt att 

hålla ihop vårt arbete utifrån Agenda 2030. 

Företagsbesök har genomförts digitalt. 
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§ 52 Dnr 2020-000115  

Coronaviruset, Covid-19. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund informerar om det aktuella läget för kommunens 

verksamheter i coronapandemin. 

Smittspridningen i länet är förhållandevis hög även om Nordanstig har en lägre 

smittspridning. Högst har det varit i Gävle, Sandviken och Hofors. 

Just nu håller vi i de restriktioner som vi har. Det är just nu inga planerade 

förändringar i verksamheterna. Förhoppningen är att vi ska kunna öppna vissa 

verksamheter framöver. 
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§ 53 Dnr 2021-000024  

Information från utskotten. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottets ordförande Carina Ohlson (C) informerar om följande 

aktuella ärenden inom verksamheterna Omsorgen och sociala myndighetsnämnden: 

Vi ser en klar förbättring av läget när det gäller Covid-19, alla boende på våra 

särskilda boenden är vaccinerade, och nästan alla som har hemtjänst. Även en stor 

del av personalen är vaccinerade inom äldreomsorgen.  

Vi har fått en dragning om särskilda boenden i framtiden. Intressant att se hur 

många olika viljor som finns. Nu är det bara att samsas så vi kommer framåt i denna 

viktiga fråga. 

Vi ser att det jobbas hårt inom Individ- och familjeomsorgen med de åtgärder som 

framkom i rapporten från Ekebro. Politiken har sedan 2017 sagt att öppenvård för 

missbruk ska satsas särskilt på, nu har vi påmint om detta eftersom man nu har en 

ny tf IFO-chef som kan jobba med detta.  

Arbetsmarknadsenheten jobbar bra utifrån de förutsättningar som finns idag med 

pandemi och inflöde. Jag ser med oro framåt utifrån de förändringar som finns på 

arbetsförmedlingen och hur regeringen framåt tänker ge olika stöd till människor 

som står långt från arbetsmarknaden. Även Försäkringskassans direktiv när det 

gäller aktivitetsersättning och sjukersättningar oroar inför framtiden. 

Biståndsenheten jobbar otroligt hårt, där ser vi att vi behöver stärka upp för att inte 

personalen ska bli utmattade. Idag har man många ärenden per handläggare, man 

hinner inte med att följa upp verksamheten på ett bra sätt, dessutom har man frågan 

med regionen och de förändringar som sker när det gäller utskrivningar av 

inneliggande patienter som ska hem och då tas emot av hemtjänst. Det här har jag 

lyft i Välfärdsnätverket i regionen.  

Hemtjänsten jobbar på bra men de har det tufft utifrån pandemiläget i samhället, 

trots att alla i princip är vaccinerade så måste man vara hemma vid minsta symptom 

vilket innebär att det krävs mycket vikarietimmar även nu. Jag ser att effektiviteten 

inte är optimal ännu, det finns olika orsaker, men kohortvård är ju en av dem. 

Framåt ser vi en sommar som ska bemannas med vikarier så vår personal kan få sin 

välbehövliga semester, och det kan vara en utmaning även detta år. 
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Utbildningsutskottets ordförande Anette Nybom (S) informerar om följande 

aktuella ärenden: 

Ekonomi 

Den ekonomiska uppföljningen är svår att dra slutsatser om efter bara två månader.  

Fortfarande finns inte alla poster redovisade. Verksamheterna planerar för en 

budget i balans. Osäkerheten består av personalkostnader i form av 

vikarier/timanställda relaterade till Covid-19, vilka är svåra ta uppskatta. 

Biblioteksplanen 

Arbetsgrupp är tillsatt för att arbeta fram ett förslag till biblioteksplan. Det första 

mötet har hållits och ambitionen är att ha ett förslag färdigt till i höst. Samtidigt 

pågår arbete med att ta fram en plan på regional nivå och gruppen bevakar det. 

Gnarps skola 

Den nya rektorn på Gnarps skola tillträder första april. Det utvecklingsarbete som 

pågått lämnas över av den tillförordnande rektorn och fortsätter drivas av den 

ordinarie. Beslut har fattats av utbildningschef om att eleverna i åk 4 och 5 kan 

flytta tillbaka till Gnarps skola i samband med höstterminens start 2021. 

Information om detta har gått ut till vårdnadshavarna.  

Effektiviseringskostnader i samband med investeringar 

I samband med planeringen av att flytta förskolan i Hassela till Arthur 

Engbergskolan, så angavs av verksamheten att det skulle medföra 

effektiviseringsvinster på personalsidan. Detta fanns med som grund för att fatta 

beslutet om investeringen i skolan. I utskottet har vi till kommande möte begärt en 

redovisning av utfallet av denna effektivisering. 

Idrott och hälsa   

Idrott och hälsa i Bergsjö, är ett ämne som varit styvmoderligt behandlat vad gäller 

förutsättningar i form av lokaler. Detta under många år. Trots propåer från 

verksamheten har inga initiativ tagits till utökning av idrottslokaler. Man har fått 

hyra in sig på Gym, ha mycket simhallsverksamhet, uteidrott mm för att lösa 

lokalfrågan. Detta har naturligtvis inneburit att man inte kunnat uppfylla 

läroplanens mål i alla delar för alla klasser. Här har politiken inte tagit ansvar utan 

detta har tillåtits pågå år efter år. Nu är en ny idrottshall på gång. Det är mycket 

glädjande. Men den ska planeras ihop med den nya skola som ska byggas i Bergsjö. 

Beslut ska fattas om ny byggnad eller renovering av befintlig. Detta påverkar 

placering, ev. markinköp, detaljplaner, bygglov, upphandling, byggnation av 

idrottshall. I väntan på att den står färdig, vilket jag tror åtminstone tar två år, så 

behövs en kortsiktig, provisorisk lösning för idrottsämnet.  

  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(67) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-06 till 2021-04-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 53 

 

Ledningsutskottets ordförande Stig Eng (C) informerar om följande aktuella 

ärenden: 

Vi har genomfört några digitala företagsbesök och det går riktigt bra att föra dialog 

med våra företagare, trots att vi inte är på plats hos dem. 

Vår tillförordnade VD på Nordanstigs Fjärrvärme, Rickard Brännström, är mycket 

duktig och kreativ i sitt arbete. 
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§ 54 Dnr 2021-000006  

Redovisning enligt årsplan 2021 för 
utbildningsverksamheten. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsutskottet informerar kommunstyrelsen om utbildningsverksamheteten 

enligt årsplanen, mars 2021. 

Huvudmannaanalys av fritidshemmet 4:e mars 2021 

Bra fritidshem överlag. Varierad utbildningsnivå på personalen – alltifrån ingen 

utbildad till enbart pedagoger med akademisk examen. Väldigt olika förutsättningar 

för personalen – framför allt små fritidshem har svårt med sam- och individuell 

planering. Osäkert om skattningarna är jämförbara, eftersom det kunskapen om 

läroplanen varierar. 

Områden för utveckling 

Anpassningar och särskilt stöd 

I nuläget är fritidshemmet med på alla EHM när eleven har en problematik som 

även inkluderar fritidshemmet. 

Åtgärd: 

Varje rektor skapar rutiner så att fritidshemmet är fullt insatt i elevernas 

problematik, även den del som kanske inte visar sig direkt i fritidshemmet. På sikt 

så måste vi se att fritidshemmets arbete med undervisning hänger ihop med skolans 

arbete, vilket innebär att alla åtgärder som gäller i skolan också innefattar 

fritidshemmet. 

Utvecklingssamtalsmallen för kommunen utvecklas, så att fritidshemmet även får 

en egen del. Fokus ska ligga på fritidsverksamhetens arbete med undervisningen. På 

så vis stärker vi fritids roll. 

Heldagslärande. Diskussionen måste börja i ledningsgruppen – så att rektorerna 

sedan kan förmedla ledningsgruppens tankar till personalen. 

Digitalisering 

Digitaliseringen är överlag eftersatt på fritidshemmen. Detta beror troligen på minst 

tre saker: få som vill driva frågan, behov av datorenheter samt coronapandemin 

vilket flyttat verksamheten i större grad utomhus. 

Åtgärd:   

•  Se över behovet av enheter  

•  Utveckla dokumentationen i Unikum   

•  Kompetensutveckling i allmänhet  
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Natur & Samhälle 

Två fritidshem lyfte att detta var ett utvecklingsområde. Under diskussionen visade 

det sig att det nog var ett utvecklingsområde för de flesta fritidshem.  

Åtgärd:  

Fritidshemsmöten digitalt två gånger under våren i Teams  

Förutsättningar: 

Planeringstiden för fritidshemmet är mellan 1-5 timmar i veckan per personal. Det 

är de små fritidshemmen som inte får ut sin planeringstid.  

Åtgärd: 

Fritidshemmet tar inspiration av Gnarps sätt att lösa planeringstiden, så att 

pedagogerna går in på fritidshemmet för att lösgöra fritidshemmet pedagoger.  

Måluppfyllelse förskolan 

Digitalisering 

Troligen kommer vi att avveckla Ledningsdeklarationen, eftersom vi nu fokuserar 

på strategierna och använder Unikum som hjälpmedel.  

Unikum kommer att användas för att se på oss själv.  

Plattorna har mer blivit som ett verktyg för personal och barn. 

Utveckla Unikum. 

Övergångar 

Rutinen följs utifrån förutsättningarna  

Vi måste se över möjligheten att samverka mellan skola och förskola, och inte bara 

jobba med övergångar.  

Läs- och skriv 

Svårt att utläsa en utveckling. Ingen kompetens att utmana barn som utvecklas fort. 

Ledningsgruppen ska fundera om man ska sätta in kompetensutveckling. 

Meta 

Se till att alla svarar på ett korrekt sätt - och följer frågorna. 

Fokusera på Strategierna till nästa gång. Fasa ut Ledningsdeklarationen. 

1. Hur ser resultaten ut?  

Svaga resultat i matematik och svenska. 

Starta matematikprojekt för pedagogerna – skapa diskussion rörande att man inte 

kan använda ordet “grunder”, utan måste specisera områden.  

Pedagogerna har kryssat i att det inte finns stora skillnader på könsnivån, vilket är 

fel. Vi måste se över detta. Rektorerna lyfter frågan inför nästa 

måluppfyllelseanalysen.  

Det kan finnas en osäkerhet i hur bedömningen ska ske. 

Viktigt att rektorsanalysen och huvudmannaanalysen gås igenom på enheterna. 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(67) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-06 till 2021-04-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 54 

 

2.  Finns det skolor / ämnen / klasser som sticker ut? 

Matematik och svenska sticker ut negativt. 

Vi behöver mer analysunderlag för att se hur lärarens individuella undervisning 

påverkar resultatet. 

3.  Vad kan dessa resultat bero på och hur har jag eller vi jobbat med dessa 

områden? 

Analysen visar att modersmålsundervisning / kopplingen svenska/modersmål måste 

utvecklas i förskolan. Frågan adresseras den Pedagogiska ledargruppen i förskolan.  

4.  Vad behöver jag eller vi förändra och eller utveckla i undervisningen för att höja 

låga resultat? 

Viktigt att analysen används för att kritiskt granska vår egen verksamhet. 

Tanken är att vi skapar en studiedag i matematik med fokus på tillgänglighet och 

ledarskap.  

5. Hur arbetar vi vidare kring de elever som haft höga resultat? 

Gruppnivå, exempelvis tillgänglighet, samverkan med fritidshem, variation etc. 

Det kooperativa arbetssättet är ett sätt att höja gruppens kompetens.  

 

Måluppföljelse, meritvärde per mars 2021 

Analys 

Siffrorna antyder att det finns en osäkerhet i bedömningen hos pedagoger, framför 

allt i åk 6. Det finns också stora skillnader mellan pojkar och flickor. Generellt är 

meritvärdet för lågt. 

Åtgärder 

Inom ramen för strategierna pågår ett arbete för att höja måluppfyllelsen och att ge 

det kompensatoriska uppdraget ökad betydelse. Betyg och bedömning behöver bli 

föremål för kompetensutvecklingsinsatser. 

  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(67) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-06 till 2021-04-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 54 

      

POJKAR Termin Födda 05 Födda 06 Födda 07 Födda 08 

År 6 – Bergsjö HT   157 211 

 VT   193  

År 6 – BringstaHT   138 159 

 VT   176  

År 6 – Hassela HT   182 186 

 VT   252  

År 6 – Gnarp HT   114 --- 

 VT   176  

År 7 HT 194 189 198  

 VT 200 200   

År 8 HT 189 195   

 VT 205    

År 9 HT 214    

 VT 

    

FLICKOR  Födda 05 Födda 06 Födda 07 Födda 08 

År 6 – Bergsjö HT   169 161 

 VT   229  

År 6 – BringstaHT   176 207 

 VT   242  

År 6 – Hassela HT   188 198 

 VT   252  

År 6 – Gnarp HT   91 --- 

 VT   146  

År 7 HT 216 238 217  

 VT 225 254   

År 8 HT 224 233   

 VT 235    

År 9 HT 244    

 VT   



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(67) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-06 till 2021-04-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 54   

   

ALLA  Födda 05 Födda 06 Födda 07 Födda 08 

År 6 – Bergsjö HT   164 188 

 VT   213  

År 6 – BringstaHT   196 175 

 VT   220  

År 6 – Hassela HT   184 193 

 VT   252  

År 6 – Gnarp HT   103 --- 

 VT   160  

År 7 HT 205 207 207  

 VT 212 222   

År 8 HT 210 212   

 VT 220    

År 9 HT 230    

 VT  

   

      

Siffrorna inkluderar:      

 - Elever med anpassad studiegång   

 - Elever som går Intro     

    

Siffrorna inkluderar inte:      

 - Eleverna i Studion     

 

Beslutsunderlag 

Utbildningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna informationen 

och analyser för årsplan mars 2021 (utbildningsutskottets protokoll § 24/2021, 

dok.nr. 124943). 

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(67) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-06 till 2021-04-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 55 Dnr 2020-000295  

Skolsituationen på Gnarps skola  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Uppdra till verksamheten att vid kommunstyrelsens sammanträde i juni 2021 

lämna en ny rapport om hur situationen vid Gnarps skola utvecklar sig. 

2. I övrigt godkänna rapporten.  

Sammanfattning av ärendet 

Under en tid har situationen på Gnarps skola varit ett arbetsmiljöproblem för 

personalen och efter att ha bedömt att elevernas säkerhet inte har kunnat garanteras 

beslutade utbildningschefen att flytta årskurserna 4-6 från Gnarps skola till Bergsjös 

och Harmångers skolor. Beslutet gäller från 2 november 2020. 

Thomas Larsson, utbildningschef informerar om det nuvarande läget och 

situationen. En ny rektor är anställd och tillträdde1 april 2021. 

De senaste veckorna går arbetet bra framåt och prognosen är att eleverna kan 

återvända till Gnarps skola från och med höstterminen 2021. 

 

      

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(67) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-06 till 2021-04-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 56 Dnr 2020-000191  

Anställning av lärare i arbetsintegrerad utbildning  
2020-2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Anställa Camilla Jakobsson, Christine Sjölén, Sara Kolsmyr och Johanna Tsupukka 

på avsedda enheter under läsåret 2020/21 i enlighet med Skollagen 2 kapitlet 18 §. 

Sammanfattning av ärendet 

Möjligheten att rekrytera legitimerade och behöriga lärare inom förskola, fritidshem 

och skola är svår inte bara i Nordanstigs kommun utan i hela landet. I ett samarbete 

med Mittuniversitetet startar i september 2019 en arbetsintegrerad lärarutbildning. 

Programmets studieform är campusdistans med studietakt på 75 %, och arbete 50 % 

i sin anställningskommun. Studierna bedrivs två dagar/vecka i anslutning till 

varandra.  

Utbildningsdagarna genomförs antingen på campus eller vid programmets 

lärcentranoder.  

Den arbetsintegrerade lärarutbildningen ges i form av grundlärarprogrammet 4-6 

NO (naturorienterande ämnen) och teknik. 

Antagna studenter vid Mittuniversitetet får anställning som outbildade lärare under 

sin utbildning till grundskollärare årskurs 4-6 NO och teknik ett läsår i taget. Om 

lärarstudenten inte fullföljer sin utbildning regleras det av anställningsavtalet och 

anställningen avslutas. 

Beslutsunderlag 

Utbildningsutskottet föreslår att kommunstyrelsens beslutar att som huvudman 

besluta att anställa Camilla Jakobsson, Christine Sjölén, Sara Kolsmyr och Johanna 

Tsupukka på avsedda enheter under läsåret 2020/21 i enlighet med Skollagen 2 

kapitlet 18 § (utbildningsutskottets protokoll § 76/2020, dok.nr. 120916). 

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(67) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-06 till 2021-04-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 57 Dnr 2021-000073  

Årsredovisning 2020 för Nordanstigs kommun 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Godkänna årsredovisning samt sammanställd redovisning för Nordanstigs 

kommun 2020. 

2. Fastställa balanskravsöverskottet 2020 till 39,4 mnkr. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomikontoret har sammanställt bokslut samt årsredovisning för 2020. 

Kommunen visar ett positivt resultat på 40,4 mnkr (miljoner kronor) och ett 

sammanställt resultat (koncernen) på 45,2 mnkr. 

Kommunens överskott efter balanskravsutredning är 39,4 mnkr. 

Kommunstyrelsen visar följande avvikelser i bokslutet mot budget: 

Verksamheter  

Stab     2,4 mnkr  

Tillväxt och service    5,0 mnkr 

Utbildning    -1,5 mnkr 

Vård och omsorg                        -12,8 mnkr 

Social omsorg                            1,8 mnkr 

Social myndighetsnämnd                        -10,3 mnkr 

 

Budgeterat resultat för kommunen är 13,4 mnkr. Årets resultat på 40,4 mnkr 

avviker positivt mot budget med 27,0 mnkr. 

Ekonomichef Björn Hylenius föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

1. Årsredovisning 2020 för Nordanstigs kommun, dok.nr. 124720. 

2. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna årsredovisning samt 

sammanställd redovisning för Nordanstigs kommun 2020, samt att fastställa 

balanskravsöverskottet 2020 till 39,4 mnkr (Erik Hedlunds och Björn Hylenius 

tjänsteutlåtande 2021-03-02, dok.nr. 124607). 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna årsredovisning 

samt sammanställd redovisning för Nordanstigs kommun 2020, samt att 

fastställa balanskravsöverskottet 2020 till 39,4 mnkr (ledningsutskottets 

protokoll § 51/2021, dok.nr. 125099). 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(67) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-06 till 2021-04-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 57 

 

 

4. Utbildningsutskottet föreslår att fullmäktige anar årsredovisningen för 2020 

(utbildningsutskottets protokoll § 22/2021, dok.nr. 124941).   

Yrkanden 

Stig Eng (C), med bifall av Anette Nybom (S) och Tor Tolander (M) yrkar bifall till 

ledningsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

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

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(67) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-06 till 2021-04-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 58 Dnr 2021-000070  

Årsredovisning 2020 för Fiberstaden AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Fastställa att Fiberstaden AB, under verksamhetsåret 2020, har bedrivit 

verksamheten enligt det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 

för de kommunala befogenheterna. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna årsredovisning 2020 för Fiberstaden AB.    

 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Fiberstaden AB har lämnat en årsredovisning för 

verksamhetsåret 2020. 

Bolaget visar ett positivt resultat med 6 140 778 kronor. 

Enligt kommunallagens 6 kap 9 § ska kommunstyrelsen ta ställning till om 

verksamheten som bolaget har bedrivit under verksamhetsåret varit förenlig med 

det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige. 

Förvaltningens bedömning är att bolagets verksamhet har bedrivits enligt det 

fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna samt att årsredovisningen för verksamhetsåret 2020 kan godkännas.   

Beslutsunderlag 

1. Årsredovisning Fiberstaden 2020, dokumentnr 124139.  

2. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar fastställa att Fiberstaden 

AB, under verksamhetsåret 2020, har bedrivit verksamheten enligt det 

fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna samt att fullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2020 

för Fiberstaden AB (Erik Hedlunds tjänsteutlåtande 2020-03-09, 

dok.nr. 124694). 

3. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar fastställa att 

Fiberstaden AB, under verksamhetsåret 2020, har bedrivit verksamheten enligt 

det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna samt att fullmäktige beslutar att godkänna 

årsredovisning 2020 för Fiberstaden AB (ledningsutskottets protokoll 

§ 52/2021, dok.nr. 125100).   

  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(67) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-06 till 2021-04-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 58 

 

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 23(67) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-06 till 2021-04-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 59 Dnr 2021-000100  

Årsredovisning 2020 för Nordanstig Vatten AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Fastställa att Nordanstig Vatten AB, under verksamhetsåret 2020, har bedrivit 

verksamheten enligt det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 

för de kommunala befogenheterna. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna årsredovisning 2020 för Nordanstig Vatten AB. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Nordanstig Vatten AB har lämnat en årsredovisning för 

verksamhetsåret 2020. 

Bolaget visar ett nollresultat. 

Enligt kommunallagens 6 kap 9 § ska kommunstyrelsen ta ställning till om 

verksamheten som bolaget har bedrivit under verksamhetsåret varit förenlig med 

det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige. 

Förvaltningens bedömning är att bolagets verksamhet har bedrivits enligt det 

fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna samt att årsredovisningen för verksamhetsåret 2020 kan godkännas.      

Beslutsunderlag 

1. Årsredovisning 2020 för Nordanstig Vatten AB 2020 inklusive 

revisionsberättelse och granskningsrapport, dokumentnr 124629.          

2. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att fastställa att 

Nordanstig Vatten AB, under verksamhetsåret 2020, har bedrivit verksamheten 

enligt det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna samt att fullmäktige beslutar att godkänna 

årsredovisning 2020 för Nordanstig Vatten AB (Erik Hedlunds tjänsteutlåtande 

2021-03-09, dok.nr. 124704). 

3. Ledningsutskottets föreslår att  kommunstyrelsen beslutar att fastställa att 

Nordanstig Vatten AB, under verksamhetsåret 2020, har bedrivit verksamheten 

enligt det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna samt att fullmäktige beslutar att godkänna 

årsredovisning 2020 för Nordanstig Vatten AB (ledningsutskottets protokoll 

§ 54/2021, dok.nr. 125102).     



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(67) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-06 till 2021-04-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 59 

 

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 25(67) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-06 till 2021-04-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 60 Dnr 2021-000104  

Årsredovisning 2020 för MittSverige Vatten & Avfall AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Fastställa att MittSverige Vatten & Avfall AB, under verksamhetsåret 2020, har 

bedrivit verksamheten enligt det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 

ramen för de kommunala befogenheterna. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna årsredovisning 2020 för MittSverige Vatten & Avfall AB.      

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för MittSverige Vatten & Avfall AB har lämnat en årsredovisning för 

verksamhetsåret 2020. 

Bolaget visar ett nollresultat. 

Enligt kommunallagens 6 kap 9 § ska kommunstyrelsen ta ställning till om 

verksamheten som bolaget har bedrivit under verksamhetsåret varit förenlig med 

det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige. 

Förvaltningens bedömning är att bolagets verksamhet har bedrivits enligt det 

fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna samt att årsredovisningen för verksamhetsåret 2020 kan godkännas.       

Beslutsunderlag 

1. Årsredovisning 2020 för MittSverige Vatten och Avfall AB inkl. 

revisionsrapporter dok.nr. 124635. 

2. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar fastställa att MittSverige 

Vatten & Avfall AB, under verksamhetsåret 2020, har bedrivit verksamheten 

enligt det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna samt att fullmäktige beslutar godkänna 

årsredovisning 2020 för MittSverige Vatten & Avfall AB (Erik Hedlunds 

tjänsteutlåtande 2021-03-09, dok.nr. 124710). 

3. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar fastställa att 

MittSverige Vatten & Avfall AB, under verksamhetsåret 2020, har bedrivit 

verksamheten enligt det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 

ramen för de kommunala befogenheterna samt att fullmäktige beslutar 

godkänna årsredovisning 2020 för MittSverige Vatten & Avfall AB 

(ledningsutskottets protokoll § 53/2021, dok.nr. 125101). 

  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(67) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-06 till 2021-04-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 60 

 

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 27(67) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-06 till 2021-04-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 61 Dnr 2021-000096  

Årsredovisning 2020 för Nordanstigs 
Kommunfastigheter AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Fastställa att Nordanstigs Kommunfastigheter AB, under verksamhetsåret 2020, har 

bedrivit verksamheten enligt det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 

ramen för de kommunala befogenheterna. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna årsredovisning 2020 för Nordanstigs Kommunfastigheter AB. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Nordanstigs Kommunfastigheter AB har lämnat en årsredovisning för 

verksamhetsåret 2020. 

Bolaget visar ett negativt resultat med 11 tkr. 

Enligt kommunallagens 6 kap 9 § ska kommunstyrelsen ta ställning till om 

verksamheten som bolaget har bedrivit under verksamhetsåret varit förenlig med 

det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige. 

Förvaltningens bedömning är att bolagets verksamhet har bedrivits enligt det 

fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna samt att årsredovisningen för verksamhetsåret 2020 kan godkännas.       

Beslutsunderlag 

1. Årsredovisning 2020 för Nordanstigs Kommunfastigheter AB dok.nr. 124693. 

2. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar fastställa att Nordanstigs 

Kommunfastigheter AB, under verksamhetsåret 2020, har bedrivit 

verksamheten enligt det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 

ramen för de kommunala befogenheterna samt att fullmäktige beslutar 

godkänna årsredovisning 2020 för Nordanstigs Kommunfastigheter AB (Erik 

Hedlunds tjänsteutlåtande 2021-03-09, dok.nr. 124707). 

3. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar fastställa att 

Nordanstigs Kommunfastigheter AB, under verksamhetsåret 2020, har bedrivit 

verksamheten enligt det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 

ramen för de kommunala befogenheterna samt att fullmäktige beslutar 

godkänna årsredovisning 2020 för Nordanstigs Kommunfastigheter AB 

(ledningsutskottets protokoll § 55/2021, dok.nr. 125103). 

  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28(67) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-06 till 2021-04-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 61 

 

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 29(67) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-06 till 2021-04-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 62 Dnr 2020-000038  

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna den ekonomiska redovisningen per februari 2021. 

2. Uppdra till sociala myndighetsnämnden att vid kommunstyrelsens 

sammanträde i juni 2021 redovisa uppdraget om en åtgärdsplan med väntade 

effekter för att nå en budget 2021 i balans. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har sammanställt verksamheternas avvikelser mot budget 2021. 

Staben  -19 tkr 

Tillväxt och Service  -191 tkr 

Utbildning  -1 245 tkr 

Vård och Omsorg  -9 630 tkr 

Social Omsorg  -1 350 tkr 

Sociala myndighetsnämnden  -5 100 tkr 

Totalt för verksamheterna visar prognosen på helår ett underskott med 17 535 tkr. 

Avvikelser i särskilda verksamheter förväntas ge ett överskott med 3 797 tkr. 

Med ökade skatteintäkter och generella statsbidrag är prognosen för årets resultat 

positivt med 22 346 tkr. 

Uppföljning av underskott inom sociala myndighetsnämnden. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde i februari 2021 gavs ett uppdrag till sociala 

myndighetsnämnden att redovisa en åtgärdsplan med väntade effekter för att nå en 

budget 2021 i balans. 

Verksamhetsuppföljning 

Kommunstyrelsen får en verksamhetsuppföljning redovisad i månadsrapporten för 

december 2020. I redovisningen ingår bl.a. antal initierade ärenden av 

socialtjänsten, Antal inskrivna i kommunalt aktivitetsansvar, Bemanning inom 

SÄBO inkl. LSS, Lotsen och korttids, Antal beviljade hemtjänsttimmar och antal 

Vårddygn inom korttids.  

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till sociala myndighetsnämnden att redovisa 

en åtgärdsplan med väntade effekter för att nå en budget 2021 i balans 

(kommunstyrelsens protokoll § 9/2021, dok.nr. 124299). 

  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30(67) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-06 till 2021-04-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 62 

 

2. Månadsrapport februari 2021 dok.nr. 125039. 

3. Månadsuppföljning ekonomi, februari 2021, dok.nr. 125054. 

Yrkanden 

Ordföranden Ola Wigg (S) yrkar att kommunstyrelsens tidigare uppdrag till sociala 

myndighetsnämnden att redovisa en åtgärdsplan ska redovisas på 

kommunstyrelsens sammanträde i juni 2021. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget. 

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31(67) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-06 till 2021-04-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 63 Dnr 2021-000130  

Avveckling Visit Hälsingland Gästrikland AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Uppdra till verksamheten att följa arbetet med avveckling av bolaget och hantera 

verkställighetsfrågor/samverkansfrågor som därvid kan uppkomma. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Nordanstigs kommun är positiv till att Visit Hälsingland Gästrikland 

likvideras, dvs avvecklas och upplöses.  

2. Nordanstigs kommun för egen del - och under förutsättning att övriga delägare 

visat att de är positiva till avveckling av Visit Hälsingland AB - uppdrar till 

bolaget att i enlighet med lag och gällande bolagsordning samt aktieägaravtal 

genomföra avvecklingen.  

3. Uppdra till kommunstyrelsen att hantera frågor som kan uppkomma under 

avvecklingen och återrapportera till kommunfullmäktige när bolaget slutligt 

har avvecklats. 

Sammanfattning av ärendet 

Visit Hälsingland Gästrikland AB bildades 2014 som ett gemensamt 

utvecklingsbolag i syfte att utveckla Gävleborgs och respektive tilltänkt parts 

besöksnäring.  

Nordanstigs kommunfullmäktige beslutade i § 122/2014-12-01 att gå in som 

delägare i bolaget. Bolaget har idag fyra delägare. 

Bolaget har under en följd av år haft såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska 

problem. 

Vid ägarsamråd den 25 november 2020 konstaterades bl.a. att Region Gävleborg 

inte längre kommer att finansiera en fortsättning av projektarbetet inom bolaget, att 

förutsättningarna för fortsatt verksamhet och inriktning förändrats och att det inte 

längre finns behov av ett fortsatt gemensamt ägande av bolaget. 

Förslaget är därmed att bolaget likvideras.      

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att Nordanstigs kommun är positiv 

till att Visit Hälsingland Gästrikland likvideras, dvs avvecklas och upplöses. 

Nordanstigs kommun för egen del - och under förutsättning att övriga delägare visat 

att de är positiva till avveckling av Visit Hälsingland AB - uppdrar till bolaget att i 

enlighet med lag och gällande bolagsordning samt aktieägaravtal genomföra 

avvecklingen. Uppdra till kommunstyrelsen att hantera frågor som kan uppkomma 

under avvecklingen och återrapportera till kommunfullmäktige när bolaget slutligt 

har avvecklats.  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32(67) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-06 till 2021-04-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 63 

 

Kommunstyrelsen beslutar uppdra till verksamheten att följa arbetet med 

avveckling av bolaget och hantera verkställighetsfrågor/samverkansfrågor som 

därvid kan uppkomma (Erik Hedlunds tjänsteutlåtande 2021-03-26, dok.nr. 

125031). 

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 33(67) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-06 till 2021-04-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 64 Dnr 2021-000093  

Ansökan från Älvkarleby kommun om att få ingå i  
Inköp Mitt 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar  

1. Bevilja Älvkarleby kommuns ansökan om att bli en del av samverkan i 

Inköp Mitt.  

2. Justera samverkansavtalet gällande Inköp Mitt genom att lägga till Älvkarleby 

kommun i ”§ 2 Parter”.  

Sammanfattning av ärendet 

Hälsingekommunerna samverkar i inköpsfrågor inklusive gemensamma 

upphandlingar. Samarbetet benämns ”Inköp Mitt” och regleras i ett avtal som 

antagits av varje kommuns kommunfullmäktige. I det avtalet anges i § 5 Externa 

parter och utökat samarbete att det är möjligt för ytterligare kommuner att 

stadigvarande ingå i samarbetet. Det går till så att den kommun som önskar ingå 

ansöker om det. Styrgruppen, bestående av ekonomicheferna, behandlar frågan och 

avger förslag till kommunfullmäktige i respektive kommun som för närvarande 

ingår i Inköp Mitt. Ny part har inträtt i samverkan när samtliga befintliga parter 

lämnat sitt godkännande och ny part har undertecknat avtalet. 

Älvkarleby kommun, med vilken kommunerna i Gävleborg samverkat i 

kommunalförbundet Inköp Gävleborg, har nu inkommit med en ansökan om att 

stadigvarande få ingå i nätverket Inköp Mitt. Beviljas de att delta möjliggör det ett 

större underlag vid gemensamma upphandlingar. Det blir också fler parter som kan 

dela på arbetet med nätverket. Styrgruppen föreslår därför att Älvkarleby kommun 

beviljas ingå i samverkan Inköp Mitt.    

Beslutsunderlag 

1. Ansökan från Älvkarleby kommun dok.nr. 124045. 

2. Justerat avtalsförslag dok.nr. 124436 

3. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar bevilja Älvkarleby kommuns 

ansökan om att bli en del av samverkan i Inköp Mitt. Justera samverkansavtalet 

gällande Inköp Mitt genom att lägga till Älvkarleby kommun i ”§ 2 Parter”. 

(Erik Hedlunds tjänsteutlåtande 2021-03-04, dok.nr. 124632.) 

4. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar bevilja Älvkarleby 

kommuns ansökan om att bli en del av samverkan i Inköp Mitt. Justera 

samverkansavtalet gällande Inköp Mitt genom att lägga till Älvkarleby 

kommun i ”§ 2 Parter”. (Ledningsutskottets protokoll § 57/2021, 

dok.nr. 125105.) 

  



 

Nordanstigs kommun 
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2021-04-06 till 2021-04-07 
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Forts. § 64 

 

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(67) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-06 till 2021-04-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 65 Dnr 2021-000027  

Justering av ägardirektiv, bolagsordning och 
aktieägaravtal för Fiberstaden AB 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Anta förslag till ny bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal för 

Fiberstaden AB.  

2. Uppdra till firmatecknarna att underteckna aktieägaravtalet.  

3. Uppdra till bolagsstämman att anta den nya bolagsordningen, ägardirektivet 

samt aktieägaravtalet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Fiberstaden AB ansvarar enligt ägardirektivet för utbyggnad och drift av 

kommunens stadsnät. Kommunen äger stadsnätet. För att nyttja nätet betalar 

Fiberstaden hyra till Nordanstigs kommun enligt särskild överenskommelse. 

Kommunen avsätter årligen investeringsmedel för utbyggnaden. 

Kommunstyrelsen beslutade i februari 2021, § 18 att teckna en överenskommelse 

att gälla till dess kommunfullmäktige tagit ställning till en justering av 

ägardirektivet. Vid beredningen visar det sig att även bolagsordningen och 

aktieägaravtalet berörs av ändringen.       

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag till ny bolagsordning, 

ägardirektiv och aktieägaravtal för Fiberstaden AB. Uppdra till firmatecknarna att 

underteckna aktieägaravtalet. Uppdra till bolagsstämman att anta den nya 

bolagsordningen, ägardirektivet samt aktieägaravtalet (Erik Hedlunds 

tjänsteutlåtande 2021-03-26, dok.nr. 125034).  

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 36(67) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-06 till 2021-04-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 66 Dnr 2021-000010  

Internkontrollrapport 2020 och Internkontrollplan 
för 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna 2020 års internkontrollrapport. 

2. Anta förslag till 2021 års internkontrollplan. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har riskbedömt samtliga verksamheter och klassat riskerna i 

sannolikhet (1-4) och konsekvens (1-4) med ett sammantaget riskvärde (1-16). 

Riskerna har sedan föreslagits hanteras via egenkontroll, alltså kontrollåtgärder 

inom ramen för förvaltningen, respektive internkontroll. De åtgärder som klassats 

som internkontroll utgör förvaltningens förslag till internkontrollplan för 2021.  

Även utskotten har berett vilka delar av den egna verksamheten som 

internkontrollen 2021 förslagsvis ska fokusera på. Ledningsutskottet har därefter att 

föreslå kommunstyrelsen om att fastställa internkontrollplan för 2021.   

Förslag till internkontrollmoment avser händelser och eller avvikelser i 

verksamheten som bedöms av professionen bör lyftas till ansvarigt utskott att 

hantera. 

Till internkontrollmoment ska kontrollaktiviteter beslutas. Kommunstyrelsen 

ansvarar för att kontrollmoment kopplat till identifierad risk beslutas samt inom 

vilken verksamhet kontrollmomentet ska utföras.  

Kommunstyrelsen kan välja att lägga till andra kontroller, men också att ta bort 

kontroller som förvaltningen föreslagit.   

Beslutsunderlag 

1. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner 2020 års 

internkontrollrapport samt antar 2021 års internkontrollplan dok.nr. 124681. 

2. Ledningsutskottet beslutar föreslår att kommunstyrelsen godkänner 2020 års 

internkontrollrapport, att kommunstyrelsen beslutar om 2021 års 

internkontrollplan.  De åtgärder som rapporteras ska åtgärdas och 

återrapportering ska ske. Tjänsteutlåtandet ska redigeras innan uppgång till 

kommunstyrelsen så att verksamhetens föreslagna kontrollmoment framgår 

(ledningsutskottets protokoll § 56/2021, dok.nr. 125104). 

3. Verksamhetens sammanställning av internkontrollplan 2021, dok.nr. 124719.   

  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37(67) 
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2021-04-06 till 2021-04-07 
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Forts. § 66 

 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till förslaget. 

Propositionsordning 

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

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38(67) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-06 till 2021-04-07 
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§ 67 Dnr 2020-000040  

Redovisning av pågående fastighetsprojekt. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Thomaz Nordh har lämnat en aktuell rapport om de pågående 

fastighetsprojekten. 

Gnarps skola, arbetet med rivning samt betonghåltagning har utförts under 

sportlovet och arbetet återupptas under påsklovet. 

Belysningsåtgärder i lilla gymnastiksalen är klart. 

Jättendals räddningsstation, projektering av ventilation är avklarad och Caverion 

har upphandlat underleverantör på ventilationsarbetet. 

Uppföljning av besparingsgarantin kommer att påbörjas 2022 i de fastigheter som är 

slutbesiktigade. 

Begäran om utbetalning av solcellsbidrag är gjord på samtliga solanläggningar som 

monterades under 2020. 

Beslutsunderlag 

Redovisning fastighetsinvesteringar dok.nr. 124124. 

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 39(67) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-06 till 2021-04-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 68 Dnr 2021-000079  

Bidrag till näringslivet i coronapandemin 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Betala en summa i storlek av de fasta livsmedelskontrollavgifter för 

Nordanstigs pizzerior, restauranger, caféer och bryggerier som fakturerats 

under 2020 med en summa om 152 334 kr fördelat på 41 företag.  

2. Betala en summa i storlek av de tillsynsavgifter avseende Nordanstigs 

alkoholtillstånd som fakturerats under året, såväl fasta avgifter som rörliga med 

en summa om 86 300 kr fördelat på 14 företag. Detta avser både permanenta 

och tillfälliga tillstånd som prövats enligt alkohollagen under 2020. 

3. Finansieringen sker genom kommunstyrelsens förfogandemedel för budgetåret 

2021 med en totalsumma om 238 634 kr. 

Reservationer  

Sandra Bjelkelöv (SD) och Johan Norrby (SD) reserverar sig mot beslutet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Cononapandemin påverkar vissa branscher i större utsträckning genom olika 

restriktioner. För att underlätta för vissa samhällsviktiga funktioner föreslås ett 

företagsstöd i samma storlek som de tillsynsavgifter som fakturerats under 2020 

avseende livsmedelskontrollavgift och alkoholtillstånd.   

Coronapandemins påverkan på näringslivet skiljer sig stort beroende på vilken 

bransch man är verksam inom. Några företag levererade sina högsta resultat under 

2020 medan några har det väldigt svårt ekonomiskt. De flesta befinner sig i som tur 

är ett normalläge.  

De företag som har det som svårast just nu är de som befinner sig i 

restaurangbranschen eller på något sätt hanterar livsmedel. De renodlade 

livsmedelsbutikerna har en normal eller ökad försäljning. Dessa får dessutom 

åtnjuta fördelarna med det kommunala hemsändningsbidraget. 

Flera av landets kommuner har beslutat att återbetala de kontrollavgifter som berör 

livsmedelshantering samt serveringstillstånd avseende alkohol. Renodlade 

livsmedelsbutiker har undanhållits återbetalning. 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet.   

  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 40(67) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-06 till 2021-04-07 
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Forts. § 68 

 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att betala 

en summa i storlek av de fasta livsmedelskontrollavgifter för Nordanstigs 

pizzerior, restauranger, caféer och bryggerier som fakturerats under 2020 med 

en summa om 152 334 kr fördelat på 41 företag, att betala en summa i storlek 

av de tillsynsavgifter avseende Nordanstigs alkoholtillstånd som fakturerats 

under året, såväl fasta avgifter som rörliga med en summa om 86 300 kr 

fördelat på 14 företag. Detta avser både permanenta och tillfälliga tillstånd som 

prövats enligt alkohollagen under 2020 samt 

att finansieringen sker genom kommunstyrelsens förfogandemedel för 

budgetåret 2021 med en totalsumma om 238 634 kr (Erik Hedlunds och Hans-

Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2021-03-09, dok.nr. 124709). 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att betala en summa i 

storlek av de fasta livsmedelskontrollavgifter för Nordanstigs pizzerior, 

restauranger, caféer och bryggerier som fakturerats under 2020 med en summa 

om 152 334 kr fördelat på 41 företag, betala en summa i storlek av de 

tillsynsavgifter avseende Nordanstigs alkoholtillstånd som fakturerats under 

året, såväl fasta avgifter som rörliga med en summa om 86 300 kr fördelat på 

14 företag. Detta avser både permanenta och tillfälliga tillstånd som prövats 

enligt alkohollagen under 2020, samt att finansieringen sker genom 

kommunstyrelsens förfogandemedel för budgetåret 2021 med en totalsumma 

om 238 634 kr (ledningsutskottets protokoll § 62/2021, dok.nr. 125110).   

Yrkanden 

Carina Ohlson (C), med bifall av Petter Bykvist (V), Stig Eng (C) och Tor 

Tolander (M) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 

Sandra Bjelkelöv (SD) med bifall av Johan Norrby (SD) yrkar avslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons och Sandra Bjelkelövs yrkanden 

och finner Carina Ohlsons yrkande antaget. 

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 41(67) 
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2021-04-06 till 2021-04-07 
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§ 69 Dnr 2021-000101  

Samråd vindkraftspark Eystrasalt Offshore 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna verksamhetens förslag till samrådsyttrande avseende den eventuella 

offshorevindkraftspark som planeras i Östersjön, ca sex mil utanför Nordanstigs 

kust. 

Reservationer 

Sandra Bjelkelöv (SD) och Johan Norrby (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs kommun har, som många andra myndigheter och närliggande 

kommuner mottagit ett samrådsunderlag som avser en planerad havsbaserad 

vindkraftspark i Bottenhavet i 

Sveriges ekonomiska zon. Projektet som är benämnt Eystrasalt Offshore beräknas 

kunna producera 13,5 TWh per år, motsvarande cirka 10% av Sveriges 

elproduktion. Projektet kommer därmed på ett betydande sätt bidra till målet om 

100 procent förnybar elproduktion till år 2040. 

Projektet ligger ca fem mil utanför kommunens planområde och ca sex mil utanför 

land. På grund av dessa avstånd har staten planansvaret men att berörda kommuner 

får möjlighet att lämna synpunkter, vilket detta ärende avser. 

En grupp av tjänstepersoner har gemensamt gått igenom samrådshandlingen och ser 

inget som har en större påverkan på kommunen varför det föreslås att kommunen 

ställer sig positiv till förslaget. Då det är ett statligt ansvar att ge tillstånd till 

projektet tas det för givet att denne tar sitt ansvar i att de negativa konsekvenserna 

omhändertas på ett sätt som påverkar miljön på minsta och bästa sätt.  

Gruppen anser att detta projekt kan skapa bättre förutsättningar för fiskefredade 

områden samt att om en elservis dras den kortaste vägen till Nordanstig så kan 

förutsättningar skapas för elkraftsintensiva produktionsanläggningar i vår kommun. 

Eystrasalt kommer att bestå av upp till 286 vindkraftverk med en höjd om upp till 

370 meter över havet. Det kan uppfattas som en stor visuell påverkan men med det 

stora avståndet i kombination med jordens krökning så kommer endast toppen av 

rotorbladen att kunna uppfattas från den geografiska kommunen vid mycket goda 

siktförutsättningar. Det anser arbetsgruppen vara en mindre påverkan i förhållande 

till den stora energiproduktionen som vindkraftsparken kan ge.  

Det bästa vore om elkraftsproduktion kunde vara osynlig och helt utan 

miljöpåverkan men det är idag inte möjligt. Arbetsgruppen anser att detta är så bra 

det med dagens teknik kan bli. 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet. 
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Forts. § 69 

 

Ekonomisk påverkan 

Ingen direkt ekonomisk påverkan för organisationen kommunen kan ses. Av 

inlämnat yttrande kan möjligheter finnas för elkraftsintensiv nyetablering i den 

geografiska kommunen.    

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna 

bifogat samrådsyttrande avseende den eventuella offshorevindkraftspark som 

planeras i Östersjön, ca sex mil utanför Nordanstigs kust (Erik Hedlunds och 

Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2021-04-01). 

2. Ledningsutskottet beslutar godkänna informationen (ledningsutskottets 

protokoll § 71/2021, dok.nr. 125119).   

Yrkanden 

Carin Ohlson (C), med bifall av Petter Bykvist (V), Stig Eng (C) och Tor 

Tolander (M), yrkar bifall till verksamhetens förslag. 

Sandra Bjelkelöv (SD) med bifall av Johan Norrby (SD) yrkar avslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons och Sandra Bjelkelövs yrkanden 

och finner Carina Ohlsons yrkande antaget. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 43(67) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-06 till 2021-04-07 
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§ 70 Dnr 2021-000051  

Hyreskostnad för Bergsjö Hassela Alpina avs. säsong 
18/19 samt 19/20 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Inget retroaktivt kommunalt hyreskostnadsbidrag ska utges till Bergsjö Hassela 

Alpina för säsongerna 2018/2019 samt 2019/2020. 

2. Grunden till att inget hyresbidrag ska utges är att inget avtal mellan föreningen 

och Hassela Ski Resort AB har funnits för de båda säsongerna. 

3. Föreningen föreslås bestrida fakturorna med hänvisning till avsaknad av 

skriftligt avtal. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Föreningen Bergsjö Hassela Alpina har till kommunen inkommit med en önskan 

om att få ekonomiskt hyresstöd för tre års hyreskostnad som Hassela Ski Resort AB 

fakturerat dem. Ett avtal tecknades mellan parterna 2020-12-31 och avser säsongen 

20/21. Övriga fakturor som föreningen mottagit avser säsongerna  18/19 samt 

19/20, alltså retroaktivt. Inget skriftligt avtal har funnit för de två tidigare 

säsongerna.    

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår ledningsutskottet besluta att inget retroaktivt 

kommunalt hyreskostnadsbidrag ska utges till Bergsjö Hassela Alpina för 

säsongerna 18/19 samt 19/20, att grunden till att inget hyresbidrag ska utges är att 

inget avtal mellan föreningen och Hassela Ski Resort AB har funnits för de båda 

säsongerna samt 

att föreningen föreslås bestrida fakturorna med hänvisning till avsaknad av skriftligt 

avtal (Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2021-03-08). 

Ledningsutskottet beslutar att inget retroaktivt kommunalt hyreskostnadsbidrag ska 

utges till Bergsjö Hassela Alpina för säsongerna 18/19 samt 19/20. Grunden till att 

inget hyresbidrag ska utges är att inget avtal mellan föreningen och Hassela Ski 

Resort AB har funnits för de båda säsongerna. Föreningen föreslås bestrida 

fakturorna med hänvisning till avsaknad av skriftligt avtal (ledningsutskottets 

protokoll § 59/2021, dok.nr. 125107).   

Yrkanden 

Stig Eng (C) med bifall av Sven-Erik Sjölund (S) yrkar bifall till ledningsutskottets 

förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.    
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§ 71 Dnr 2021-000095  

Omfördelning av investeringsmedel - fibermedel till IT 
och digitala lås till Vård och omsorg 

Kommunstyrelsens beslut 

Från investeringsbudget 2021 avseende Bredband omfördela 2 150 tkr att fördelas 

på de följande nya projekten: 

Koalan 250 tkr, Nyckellås till hemtjänsten 900 tkr och Skoldatorer 1 000 tkr.     

 

Sammanfattning av ärendet 

Omfördelning av investeringsmedel behövs ibland för att få till en snabb 

beslutsprocess men också då investeringsmedel inte behövs i den omfattning man 

förutspått. Nu behövs investeringsmedel för tre nya projekt där dessa är av 

skyndsam karaktär.  

Åtgärderna är: 

1. Koalan, den nystartade verksamheten i den inhyrda fastigheten ”Vinkeln”. I 

dessa lokaler måste ett nytt brandlarm installeras och ett staket för att begränsa 

tomten som verksamheten ska ha att tillgå. Fastigheten hyrs men då 

verksamheten är långsiktig kommer förhandlingar om förvärv inledas. Därför 

föreslås en investering i annans fastighet. 

Total investeringskostnad 250 tkr. 

2. Skoldatorer. En budgeteringsmiss gjordes i processen som nu innebär att en 

omfördelning behöver genomföras i syfte att hålla en hög 

genomförandehastighet i införandet av skoldatorer. 

Total investeringskostnad 1 000 tkr. 

3. Digitala lås inom hemtjänsten. Den utrustning som installerades för några år 

sedan har nu nått sin funktionella livslängd. Därför behöver den ersättas med 

ny teknik. 

Total investeringskostnad 900 tkr. 

Förvaltningen föreslår att totalt 2 150 tkr omfördelas från posten Bredband 2021 till 

dessa tre. Investeringsmedlen för bredband kommer inte att arbetas upp under året 

och därför kan omfördelning ske. Återstående medel för bredband uppgår i 

dagsläget till 30 763 tkr där områdesbeslut behövs för ianspråktagande. Som 

planeringen ser ut för närvarande kommer dessa medel inte att behövas i sin helhet. 

Därför föreslås att 2 150 tkr omfördelas och att dessa inte behöver återföras. 

Ekonomisk påverkan 

Omfördelningen medför ingen utökad investeringsbudget men de innebär 

tillkommande kapitaltjänstkostnad men att den finns budgeterad. 
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Forts. § 71 

 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår ledningsutskottet föreslå 

kommunstyrelsen besluta att från investeringsbudget 2021 avseende Bredband 

omfördela 2 150 tkr samt att tilldela 2 150 tkr till investeringsbudget 2021 för 

de nya projekten Koalan 250 tkr, Nyckellås till hemtjänsten 900 tkr och 

Skoldatorer 1 000 tkr (Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 

2021-03-10). 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att från 

investeringsbudget 2021 avseende Bredband omfördela 2 150 tkr samt att 

tilldela 2 150 tkr till investeringsbudget 2021 för de nya projekten Koalan 

250 tkr, Nyckellås till hemtjänsten 900 tkr och Skoldatorer 1 000 tkr 

(ledningsutskottets protokoll § 58/2021, dok.nr. 125106).   

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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§ 72 Dnr 2021-000083  

Lex Sarah utredning för händelse vid Lotsen. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att händelsen inte skickas vidare till Inspektionen för 

vård och omsorg (IVO) som en lex Sarah. 

Sammanfattning av ärendet 

En utredning har genomförts med anledning av en anmälan om missförhållande 

eller påtaglig risk för missförhållande inom kommunens omsorg om 

funktionshindrade, Lotsens boende med särskild service. Anmälan gäller brott mot 

sekretessen. 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att händelsen inte skickas 

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

Utredning av anmälan om missförhållande eller risk för missförhållande enligt 

14 kap. 3-6 §§ SoL och 24b-24e LSS. (Margareta Sjögrens tjänsteutlåtande, 

daterat 2021-03-11, dok nr 124759.) 

2. Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att händelsen inte 

skickas vidare till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som en lex Sarah 

(omsorgsutskottets protokoll § 48/2021, dok.nr.  
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§ 73 Dnr 2021-000102  

Dragning av rapport - Driftsformer för hemtjänst 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottet beslutade 2020-06-22 (§ 63) att uppdra till verksamheten att göra 

en utredning på LOV (Lagen om valfrihet) inom hemtjänsten i kommunen.  

Det övergripande målet med uppdraget är att ge underlag för vidare diskussion för 

politiska ställningstaganden för framtidens hemtjänst i Nordanstigs kommun.  

Uppdraget är uppdelalat i tre skilda delar varav två redovisas vid dagens 

sammanträde.  

Del ett - Övergripande. Belysa för- och nackdelar med att utföra hemtjänst i olika 

utförandeformer utifrån ett nationell principiellt perspektiv. 

Del två - Regional och lokalt. Belysa för- och nackdelar utifrån ett lokalt perspektiv. 

Hur ser Nordanstigs kommuns geografiska och demografiska förutsättningar ut och 

hur påverkas de utpekade för- och nackdelar från övergripande nationella 

perspektiv av lokala förutsättningar. 

Utredningen fortsätter och den tredje delen - Förenklad biståndsbedömning- 

kommer att redovisas senare. 

Utredare Ulf Friberg föredrar rapporten. 

Beslutsunderlag 

1. Driftsformer hemtjänst, utredning av Ulf Friberg, dok.nr. 124711. 

2. Omsorgsutskottet överlämnar utredningen till kommunstyrelsen för kännedom 

(omsorgsutskottets protokoll § 43/2021, dok.nr. 124972). 
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§ 74 Dnr 2021-000066  

Riktlinjer för feriearbete för ungdom 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta förslag till Riktlinjer för Feriearbete i kommunen.  

2. Riktlinjerna gäller tills vidare och revideras vid behov. 

Sammanfattning av ärendet 

Feriearbetet är en kortare anställning för ungdomar under sommaren och anses som 

en arbetsmarknadsåtgärd. Feriearbetet riktar sig till ungdomar som är innevånare i 

kommunen. Som feriearbetare ska man inte ersätta en ordinarie anställd. 

Feriearbetaren ska ha handledare och varierande arbetsuppgifter. 

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om riktlinjer för arbetet med feriearbete 

2016 vilka beslutades gälla tillsvidare och revideras vid behov. 

Man ser nu att det är ett behov av revidering och verksamheten har lämnat ett 

förslag till riktlinjer som också föreslås gälla tills vidare och revideras vid behov. 

Behovet av revidering kan påkallas av såväl verksamheten som politiken eller 

andra. 

Nordanstigs kommun har som ambition att årligen erbjuda ungdomar feriearbete 

inom kommunens verksamheter. Målet är att ge ungdomarna möjlighet att knyta 

kontakter på arbetsmarknaden och få arbetslivserfarenhet samtidigt som de får 

meningsfulla arbetsuppgifter.  

Syftet är också att på längre sikt bidra till kommunens kompetensförsörjning. 

Feriearbete är en bra möjlighet för kommunen att visa upp platser där 

kompetensförsörjningsbehoven är stora. 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta följande riktlinjer för 

Feriearbete i kommunen samt att riktlinjerna gäller tills vidare och revideras 

vid behov (Bente Sandström och Kristina Norbergs tjänsteutlåtande daterat 

2021-03-02, dok. nr 124609). 

2. Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta följande riktlinjer 

för Feriearbete i kommunen. Riktlinjerna gäller tills vidare och revideras vid 

behov (omsorgsutskottets protokoll § 37/2021, dok.nr. 124966). 
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§ 75 Dnr 2021-000081  

Justering av taxa för korttidsvård 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Anta förslag till avgiftsförändring från 135 kronor per dygn till 310 kronor per dygn 

för personer som tackar nej till erbjuden plats i särskilt boende och befinner sig 

inom korttidsvården. 

Sammanfattning av ärendet 

Personer som befinner sig inom korttidsvården och blivit beviljad särskilt boenden 

väljer ibland att avböja erbjuden boendeplats, utan möjlighet att återgå till sitt 

ordinära boende. Detta kan innebära att personer blir kvar inom korttidsvården av 

fel anledning och med fel beslut. 

Personen i fråga kan ha önskemål om ett specifikt särskilt boende och väljer att 

avvakta eller tacka nej till erbjuden plats. I perioder kan flödet av in- och 

utskrivningar försvåras av denna orsak. 

Effekten kan bli att korttidsverksamheten inte kan ta emot färdigbehandlade 

patienter från slutenvården eller erbjuda akutplatser. Förslaget är att den enskilde 

som tackar nej till erbjuden boendeplats får betala en subventionerad kostnad som 

kan jämföras med kostnaden för särskilt boende per dygn, 310 kronor per dygn. 

Ekonomisk påverkan 

I dagsläget förekommer ökade kostnader för köpta platser från slutenvården, då 

man har patienter kvar inom korttidsvården som inte flyttar till erbjuden 

boendeplats 

Även ökade kostnader för hemtjänstinsatser förekommer, då mani ej kan ta emot 

personer från ordinärt boende med behov av akutplats. 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår en avgiftsförändring till 310 kronor per dygn för 

personer som tackar nej till erbjuden plats i särskilt boende och befinner sig 

inom korttidsvården  

2. (Karin Henningsson och Tua Euréns tjänsteutlåtande, daterat 2021-02-23, 

dok.nr. 124457). 

3. Omsorgsutskottet föreslår en avgiftsförändring till 310 kronor per dygn för 

personer som tackar nej till erbjuden plats i särskilt boende och befinner sig 

inom korttidsvården (omsorgsutskottets protokoll § 47/2021, dok.nr. 124976). 
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§ 76 Dnr 2019-000238  

Motion om skolans uppdrag i Nordanstigs kommun. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Avslå motionen med följande motivering:  

Moderaterna föreslår i sin motion att ansvaret för kommunens skolstruktur ska 

läggas över på professionen, d.v.s. att beslut om var skolverksamhet ska förläggas 

och /eller om antalet årskurser ska förändras, ska beslutas av 

pedagog/rektor/utbildningschef. För majoriteten är det självklart att en för 

kommunen så viktig, strategisk fråga ska politiken ta ansvar för. Alla kommundelar 

där vi idag har skolor ska fortsättningsvis ha det för årskurs F-6 (i Ilsbo har vi pga 

platsbrist inte kunnat flytta tillbaka årskurs 6 ännu). Det gick vi till val på och det 

tänker vi kämpa för att bibehålla. Med den lagstiftning som idag gäller har 

utbildningschef och rektor stort mandat att fatta beslut för sina verksamheter utifrån 

elevernas och pedagogernas bästa och för att säkra inlärning och god arbetsmiljö. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Moderaterna har lämnat en motion om skolans uppdrag i Nordanstigs kommun där 

de föreslår följande: 

• Skolverksamhet årskurs F-3 ska bedrivas på samtliga nu befintliga skolorter. 

• Skolverksamhet årskurs 4-6 ska bedrivas på alla orter där det är pedagogiskt 

lämpligt och ekonomiskt möjligt. 

• Skolverksamhet årskurs 7-9 ska bedrivas på den/de orter där det är pedagogiskt 

lämpligt och ekonomiskt möjligt.     

Beslutsunderlag 

1. Motion från moderaterna i Nordanstig dok.nr. 112848. 

2. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att med den lagstiftning som 

idag gäller har utbildningschef och rektor stort mandat att fatta beslut för sina 

verksamheter utifrån elevernas och lärarnas bästa för att säkra god inlärning 

och god arbetsmiljö samt att motionen kan därmed anses besvarad (Anette 

Nyboms och Thomas Larssons tjänsteutlåtande 2021-02-23, dok.nr.121940). 

3. Utbildningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att med den lagstiftning 

som idag gäller har utbildningschef och rektor stort mandat att fatta beslut för 

sina verksamheter utifrån elevernas och lärarnas bästa för att säkra god 

inlärning och god arbetsmiljö. Att detta tas bort i tjänsteutlåtandet: Ekonomisk 

påverkan: Om skolverksamheten ska decentraliseras kommer kostnaderna för 

utbildningsverksamheten att öka. Att motionen därmed kan anses besvarad 

(utbildningsutskottets protokoll § 28/2021, dok.nr. 124947). 
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Forts. § 76 

 

 

Yrkanden 

Ordförande Ola Wigg (S) yrkar att motionen ska avslås med följande motivering: 

Moderaterna föreslår i sin motion att ansvaret för kommunens skolstruktur ska 

läggas över på professionen, d.v.s. att beslut om var skolverksamhet ska förläggas 

och /eller om antalet årskurser ska förändras, ska beslutas av 

pedagog/rektor/utbildningschef. För majoriteten är det självklart att en för 

kommunen så viktig, strategisk fråga ska politiken ta ansvar för. Alla kommundelar 

där vi idag har skolor ska fortsättningsvis ha det för årskurs F-6 (i Ilsbo har vi pga 

platsbrist inte kunnat flytta tillbaka årskurs 6 ännu). Det gick vi till val på och det 

tänker vi kämpa för att bibehålla. Med den lagstiftning som idag gäller har 

utbildningschef och rektor stort mandat att fatta beslut för sina verksamheter utifrån 

elevernas och pedagogernas bästa och för att säkra inlärning och god arbetsmiljö. 

Tor Tolander (M) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 

Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag, utbildningsutskottets förslag samt 

sitt och Tor Tolanders yrkanden. 

Ordföranden utser sitt yrkande som huvudförslag. För att utse ett motförslag ställer 

ordföranden proposition på utbildningsutskottets och Tor Tolanders yrkanden och 

finner Tor Tolanders yrkande antaget som motförslag. 

Ordföranden ställer därefter proposition på sitt yrkande mot Tor Tolanders yrkande 

och finner sitt yrkande antaget. 
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§ 77 Dnr 2019-000314  

Motion om alternativ finansiering av nödvändiga 
investeringar 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Kommunstyrelsen har tillsatt en beredning för att arbeta med kommunens framtida 

fastighetsinvesteringar utifrån Lokalresursplanen. Kommunfullmäktige har beslutat 

ingå avtal om energibesparande åtgärder i EPC-projektet. Fastighetsinvesteringar 

och EPC-projektet finansieras via sparade medel eller läggs in i ordinarie 

investeringsbudget. Kommunen har även möjlighet att uppta lån.   

I och med detta kan motionens punkt 1 och 2 anses besvarade och punkt 3 avslås. 

Sammanfattning av ärendet 

Moderaterna har genom Tor Tolander, Daniel Arenholm, Michael Wallin och Lars 

Hed lämnat en motion om alternativ finansiering av nödvändiga investeringar. 

I motionen lämnar de följande yrkanden: 

• Att Lokalresursplanen och EPC-rapporten under hösten 2019 sammanställs till 

en enhetlig projektplan för byggnation och renovering av nödvändiga lokaler 

som motsvarar kommunens behov. 

• Att finansiering av sagda projektplan säkras i samband med att den tas fram så 

att alla planerade projekt kan genomföras under mandatperioden. 

• Att den bifogade finansieringsplanen ligger till grund för finansieringsarbetet i 

syfte att minska kommunens lånebehov, öka tempot i projekten samt säkra 

nyttan för kommuninvånarna.   

Beslutsunderlag 

1. Motion från Tor Tolander (M) m.fl. dok.nr. 124427. 

2. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar: Kommunstyrelsen har tillsatt 

en beredning för att arbeta med kommunens framtida fastighetsinvesteringar 

utifrån Lokalresursplanen. Kommunfullmäktige har beslutat ingå avtal om 

energibesparande åtgärder i EPC-projektet. Fastighetsinvesteringar och EPC-

projektet finansieras via sparade medel eller läggs in i ordinarie 

investeringsbudget. Kommunen har även möjlighet att uppta lån.  I och med 

detta kan motionens punkt 1 och 2 anses besvarade och punkt 3 avslås (Ola 

Wiggs (S) tjänsteutlåtande 2021-02-23, dok.nr. 124456). 
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Forts. § 77 

 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar: Kommunstyrelsen har 

tillsatt en beredning för att arbeta med kommunens framtida 

fastighetsinvesteringar utifrån Lokalresursplanen. Kommunfullmäktige har 

beslutat ingå avtal om energibesparande åtgärder i EPC-projektet. 

Fastighetsinvesteringar och EPC-projektet finansieras via sparade medel eller 

läggs in i ordinarie investeringsbudget. Kommunen har även möjlighet att 

uppta lån.  I och med detta kan motionens punkt 1 och 2 anses besvarade och 

punkt 3 avslås (ledningsutskottets protokoll § 72/2021, dok.nr. 125120). 

 

Yrkanden 

Tor Tolander (M) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Tor Tolanders yrkande och finner det antaget. 
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§ 78 Dnr 2021-000022  

Redovisning av delegationsbeslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen ska beslut som är fattade på delegation av kommunstyrelsen 

återrapporteras på nästkommande sammanträde.  

Följande delegationsbeslut redovisas: 

Nya tillsvidareanställda mars 2020 

Bostadsanpassningsbidrag 2020 

Tilldelning drifts- och underhållsbidrag till föreningar 2021 

Tilldelning hyresbidrag till föreningar 2021 
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2021-04-06 till 2021-04-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 79 Dnr 2021-000023  

Delgivningar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Lägga delgivningarna till handlingarna.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Följande delgivningar redovisas: 

Protokoll 

Hälsingerådet 2021-01-27 

Samordningsförbund Gävleborg 2021-02-05, 2021-03-19 

MittSverige Vatten och Avfall AB 2021-02-18 

Nordanstigs Fjärrvärme AB 2021-01-29, 2021-03-12 

Nordanstigs Bostäder AB 2021-01-19, 2021-02-08, 2021-03-11 

Övrigt 

Hälsinglands Utbildningsförbund: Sökbild och antagning för gymnasieskolan läsår 

2021/22 

Arbetsförmedlingen: Svar på Hälsingerådets skrivelse om Extratjänster 

Revideras Affärsplan för MittSverige Vatten & Avfall-gruppen 

Verksamhetsrapport 2020 Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd 

Nämndsplan 2021 Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd 

Markanalys av före detta deponier i Bergsjö och Hassela 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 80 Dnr 2020-000037  

Information och övriga ärenden. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationerna.   

 

Sammanfattning av ärendet 

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

väcka eventuella extraärenden. 

Extraärenden 

Bringsta skola i Harmånger 

Sandra Bjelkelöv (SD) frågar om det har kommit något svar på den utredning om 

eventuellt mögel som har gjorts på Bringsta skola i Harmånger. 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd, Ola Wigg (S) och Stig Eng (C) svara att 

rapporten inte är klar ännu då det alla uppgifter inte har kommit. 

Surfmängd 

Andreas Högdahl (NoP) frågar om vad de förtroendevalda ska göra när 

surfmängden på deras läsplatta tar slut. 

Kommunsekreterare Eva Engström informerar om att om surfmängden tar slut kan 

man kontakta henne för att genomföra en tillfällig lösning. 
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2021-04-06 till 2021-04-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 81 Dnr 2021-000178  

Beslut att fortsätta kommunstyrelsens sammanträde på 
nästa dag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Ajournera sammanträdet till den 7 april 2021 kl. 09:00. 

Sammanfattning av ärendet 

Då flera ärenden är kvar på kommunstyrelsens dagordning föreslår ordföranden att 

sammanträdet ajourneras och återupptas nästkommande dag 7 april 2021 kl. 09:00. 
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Sammanträdesdatum 

2021-04-06 till 2021-04-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 82 Dnr 2021-000042  

Rapport: Nordanstig kommuns Vattenvårdsprojekt 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens fiskevårdsarbete utgår ifrån den fiskevårdsplan som 

kommunfullmäktige antog 2014 och sedan mitten av 2016 leds arbetet av en 

styrgrupp utsedd av kommunstyrelsen. 

För att uppnå de mål som projektet har satt upp arbetar styrgruppen med olika 

åtgärder. Dessa åtgärder kommer mer eller mindre att förändra vattenmiljön i flera 

av kommunens vattendrag. Medans vissa åtgärder, som t.ex. att ersätta fellagda 

vägtrummor med valvbågar, kommer utgöra liten påverkan på omgivningen kan 

andra åtgärder, som t.ex. dammutrivningar, orsaka större påverka på intilliggande 

fastigheter och den lokala landskapsbilden. 

Projektet startade 2015 och pågår fortfarande. 

Vid ett flertal tillfällen har frågor kommit om vad detta projekt kostar. 

Verksamheten har därför sammanställt en ekonomisk redovisning för projektets 

bidrag och kostnader. 

Projektet har tidigare kallats för Fiskevårdsprojektet men har nu övergått till att 

kallas Vattenvårdsprojektet. 

De kostnader som redovisas är till och med 31 december 2020 och fördelas mellan 

kostnader för allmänna åtgärder utom kraftverk, kostnader för kraftverk och dess 

fastighet, kostnader för politikers arvoden samt bedömd tid för tjänstepersoners 

arbete. 

Kostnad delprojekt 

Kommunens kostnad för avlägsnande av vandringshinder är 554 tkr vilket är 22 % 

av den totala kostnaden. 78 % är medfinansiering från andra instanser. 

Kostnad ägande av kraftverk 

Kommunens kostnad för ägande av kraftverk är 1 819 tkr vilket är 58 % av den 

totala kostnaden. 42 % är medfinansiering från andra instanser. 

Politiska arvoden 

Kostnaden för politiska arvoden är sammantaget 159 tkr. Heltidsarvoderad 

förtroendevald såsom kommunstyrelsens ordförande ingår inte i sammanställningen 

då det ingår i dennes uppdrag att delta i kommunens projektstyrgrupper. 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar den ekonomiska redovisningen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 59(67) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-06 till 2021-04-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 82 

 

Beslutsunderlag 

4. Ledningsutskottet beslutar godkänna informationen och överlämna den till 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige (ledningsutskottets protokoll 

§ 66/2021, dok.nr. 125114). 

5. Hans-Åke Oxelhöjds sammanställning av nedlagda kostnader i 

Vattenvårdsprojektet dok.nr. 125066. 

Yrkanden 

Petra Modée (V) med bifall av Tor Tolander (M) yrkar bifall till ledningsutskottets 

förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Petra Modées yrkande och finner det antaget. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 60(67) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-06 till 2021-04-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 83 Dnr 2020-000224  

Uppföljning Översyn Social omsorg 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen och uppdra till verksamheten att återkomma med en ny 

rapport på kommunstyrelsens sammanträde 8 juni 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Hösten 2020 lät kommunchef Erik Hedlund göra en översyn av Social omsorg. 

Ekebro utveckling fick uppdraget att genomföra översynen. Rapporten har 

redovisats i Sociala myndighetsnämnden och vid kommunstyrelsens 2 mars 2021. 

Kommunstyrelsen beslutade att följa upp ärendet utifrån rapporten vid sitt 

sammanträde i april 2021. 

Vid dagens sammanträde föredrar socialchef Kristina Norberg ärendet. En 

handlingsplan har tagits fram en arbetsgrupp har tillsatts med representanter från 

alla enheter inom verksamheten Social omsorg. 

En ny organisation håller på att införas och avsikten med den är att tillgängligheten 

ska öka både för medborgarna och för medarbetarna. 

Nya rutiner håller på att fastställas och medel är sökta för att stärka och utveckla 

familjehemmen. 

Beslutsunderlag 

Handlingsplan för översyn av Social omsorgs organisation och utvecklingsområden, 

dok.nr. 124751. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 84 Dnr 2018-000100  

Slutrapport: Stärka det småskaliga kustfisket från norra 
Uppland till Ö-vik. Kustfiskarelyftet. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Projektet Kustfiskarelyftet har pågått sedan mars 2018 och kommer att avslutas i 

maj 2021. Syftet med projektet är att de småskaliga kustyrkesfiskarna ska bli fler, 

att de ska kunna bedriva ett lönsamt, hållbart, lokalt, småskaligt kustnära fiske. Man 

vill utveckla ett starkare nätverk mellan de småskaliga för samarbete som kan leda 

till bättre tillvaratagande av yrkesfiskarnas yrkeskunskaper, lönsamhets och 

förädlingsintressen. Man vill också utveckla samarbetet med besöksnäringen och 

marknadsföra det småskaliga fisket och kustsamhällenas attraktivitet.  

För att det kustnära yrkesfisket ska överleva och växa krävs bland annat samarbete i 

en stark organisation och uppmärksamhet, tillgång och fördelning av havets 

resurser, förvaltning för olika förutsättningar längs kusten 

Man måste värdesätta hållbart fiske och företagande, det har ett bredare 

samhällsvärde. Kunskap och erfarenhet behöver tillvaratas. 

Vid dagens sammanträde deltar projektledare Ingela Mästerbo och föredrar 

projektets slutredovisning. 

Resultatet är  

• 25 småskaliga aktiva kustfiskare från Öregrund till Husum i nytt PO 

• Entreprenörer med egna butiker, restauranger, campingar 

• Ökning av antal anställda med upp till 25 i samma företag  

• Levererar till egna och kunders butiker, restauranger och 

surströmmingsindustrin 

• Omsätter ca 30 miljoner 

• Investerat i vårt län ca 15 milj. 

• En ny fiskare  

• Flera fiskare som nysatsar 

• Många mediatimmar, mycket uppmärksamhet och inflytande 

• Direkta samarbeten med HaV och inflytande i strategier och handlingsplaner 
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Sammanträdesdatum 

2021-04-06 till 2021-04-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 84 

 

• Godkänd som producentorganisation av Havs och vattenmyndigheten och 

Jordbruksverket 

• Ekonomiskt stöd från nedlagda PO 

• Stöd från Jordbruksverket 

• 25 medlemmar  

• Projektledare börjar i mars 

Beslutsunderlag 

Projekt Kustfiskarelyftet slutredovisning dok.nr. 125289. 
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2021-04-06 till 2021-04-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 85 Dnr 2021-000074  

Leader Hälsingebygden 2023-2028 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Nordanstigs kommun ska medverka i Leader utveckling Hälsingebygden under 

kommande period som är 2023–2028. 

2. Kostnaden uppgår till 461 248 kronor för perioden, 65 893 kronor per år.  

3. Finansieringen om 65 893 kronor läggs in som en post i budget 2022, därefter 

ingår finansieringen inom verksamhetsram. 

Sammanfattning av ärendet 

Vi står inför en ny programperiod inom EU. Programperioden kommer erbjuda 

möjlighet för alla kommuner i Sverige att arbeta med Leader inom Europeiska 

jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu).   

Den ideella föreningen Utveckling Hälsingebygden är ett partnerskap mellan 

offentlig, ideell och privat sektor i Region Gävleborg och Hälsinglands sju 

kommuner. Partnerskapet har i dialog genom breda, demokratiska processer, 

tillsammans och enligt Leadermetoden, utformat en lokal utvecklingsstrategi som 

man arbetar efter. Syftet är att mobilisera engagemang och skapa delaktighet för en 

gemensam utveckling av ett område, men också att stimulera idékraft och stärka 

nätverkande i den lokala miljön. Nordanstigs kommun har fyra representanter i 

partnerskapet.  

Utveckling Hälsingebygden har nu anmält intresse till Jordbruksverket för att även i 

nästa programperiod fortsätta driva ett Leaderområde. Innevarande period har haft 

en budget på 38 miljoner kr och en finansiering från Ejflu på 67% och 33% från 

partnerskapets offentliga sektor.  

Vid dagens sammanträde deltar Mats Tjernberg från Leader Hälsingebygden och 

föredrar ärendet. 

Närmast kommer en förlängning av programperioden för år 2021 och 2022 där 

medel kommer att tas av kommande programperiod. Nästa programperiod är 2023-

2028.   

Beslutsunderlag 

1. Information om medverkan i ny programperiod, med bilagor, dok.nr. 124528. 

2. Verksamheten föreslår ledningsutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta att 

Nordanstigs kommun medverkar i Leader utveckling Hälsingebygden under 

kommande period som är 2022–2028, att kostnaden uppgår till 461 248 kr för 

perioden, 65 893 kr per år samt att finansiering sker i processen Mål och 

budget 2022-2025 och kommande år 2025-2028 (Erik Hedlunds och Hans-Åke 

Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2021-02-25, dok.nr. 124498). 
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Forts. § 85 

 

3. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Nordanstigs 

kommun medverkar i Leader utveckling Hälsingebygden under kommande 

period som är 2022–2028. Kostnaden uppgår till 461 248 kr för perioden, 

65 893 kr per år. Finansieringen om 65 893 kr läggs in som en post i budget 

2022, därefter ingår finansieringen i verksamhetsram (ledningsutskottets 

protokoll § 60/2021, dok.nr. 125108). 

 

Yrkanden 

Petra Modée (V) med bifall av Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets 

förslag. En redaktionell ändring är att programperioden är 2023-2028. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Petra Modées yrkande och finner det antaget. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 86 Dnr 2021-000179  

Information om kommunens digitaliseringsarbete. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens IT-strateg Morgan Norell informerar om kommunens 

digitaliseringsarbete. 

Visionen är att skapa digitala förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart 

utförande av kommunens grunduppdrag med verksamhetsnytta och medborgare i 

fokus. 

Digitaliseringsmålen är 

• Kompetens 

• Trygghet 

• Innovation 

• Ledning 

• Infrastruktur 

Samverkan sker i många former. E-samverkan tillsammans med kommunerna i 

Västernorrlands län, Verksamhetsutveckling genom IT och digitalisering, som är 

samverkan kring IT, upphandling och digitalisering i Hälsingland, Regional digital 

samverkan - samverkan i Gävleborg tillsammans med regionen, samt 

Digitaliseringsgruppen, en lokal samverkan i kommunen där alla verksamheter är 

representerade. 

De prioriterade områdena är  

• Informationssäkerhet 

• Strategi, policys och riktlinjer 

• Avtal och inköp 

• Samverkan 

• IT-Förvaltning 

• Tjänstekatalog 

• Medborgarservice 

• Välfärdsteknologi och sakernas internet 

• Digitala skolan  

• Automatisering, robot, AI och maskininlärning                             
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§ 87 Dnr 2021-000180  

Årsrapport 2020 Dataskyddsombudet 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan den Dataskyddsförordningen infördes är en av konsekvenserna att den 

ansvariga nämnden i varje kommun ansvarar för att dataskyddsförordningens regler 

följs. Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd i Nordanstig och till sin hjälp har ett 

Dataskyddsombud anställts, Benny Sundholm.  

Vid dagens sammanträde deltar Benny Sundholm och redovisar en årsrapport för 

2020 års arbete. 

I uppgiften ingår att hålla ordning på personuppgifter som förekommer i 

kommunens olika verksamheter. 

Just nu är det fokus på att ha rätt kontroll på personuppgifter inom 

utbildningsverksamheten samt inom behörigheterna inom Vård och Omsorg. 
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§ 88 Dnr 2021-000141  

Utredning Nordanstigs Bostäder AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna rapporten. 

Sammanfattning av ärendet 

PwC har på uppdrag av Nordanstigs kommun gått igenom Nordanstig Bostäder 

AB:s försäljningar och avyttringar av maskiner och inventarier under perioden 

2016-01-01 – 2020-12-31.  

Bakgrunden till uppdraget är att bolagets tidigare VD har entledigats från sitt 

uppdrag till följd av skadat förtroende efter försäljning av bolagets bilar till 

närstående. 

Syftet med utredning är att kartlägga bolagets rutiner och föreslå 

förbättringsåtgärder för att en stärka den interna kontrollen. 

Kommunchef Erik Hedlund föredrar rapporten. 

 

      

      

      

 

 


