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§ 109 Dnr 2021-000021 

Godkännande av dagordning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna dagordningen med föreslagen ändring. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska fastställa dagordningen. 

Följande ärende utgår: 

Ärende 20 Detaljplan för Bergsjö centralskola (ny idrottshall) i Nordanstigs 

kommun. 
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§ 110 Dnr 2022-000032 

Ordföranden informerar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

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

Vi har nu genomfört dialogerna gällande belysningsstrategi. Synpunkterna som 

inkommit skall nu behandlas. 

Jag känner liksom säkert flera andra en oro inför våra kommande investeringar då 

kostnadsökningarna skjuter i höjden. Detta på grund av kriget i Ukraina i 

kombination med pandemin. 

Ett företagsbesök har skett i Strömsbruk. 

Sundsvallsregionen träffades i Timrå där det fram för allt diskuterades hur vi går 

vidare med konceptet Torsboda park för etableringar. 

Hälsingerådet har haft ett möte och fick då träffa de nya personerna som anställts. 

Jag har besökt föreningen Nordanstigs motorklubb. De hade en imponerande 

anläggning. Tanken är att det ska bli föreningsbesök framöver där representanter 

från partierna får möjlighet att medverka.  
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§ 111 Dnr 2022-000033 

Kommunchefen informerar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund informerar om följande aktuella ärenden: 

Totalförsvar och civilförsvar 

Länsstyrelsen utökar arbetet med totalförsvar och civilförsvar och anställer personal 

för att arbeta med dessa frågor. Även kommunen kommer att påverkas i detta 

arbete. 

Krigsplacering av personal 

Krigsplacering pågår av personal inom främst ledningsfunktionerna i kommunen. 

Sammantaget kommer ca 30-40 personer bli krigsplacerade på  sin arbetsplats. 

Utbildning kommer att ske under hösten. 

Det råder vattenbrist i ytvattnet vilket påverkar många som har enskilda brunnar. 

Vattennivån för det kommunala vattnet är normalt. 

Kommunchefen har gått SKR:s toppledarprogram som normalt pågår under ett år. 

På grund av pandemin har utbildningen i stället tagit två år men är nu slutförd. 

Ett dialogmöte kommer att genomföras med Mittuniversitetet med anledning av det 

samarbetsavtal som har ingåtts med Nordanstigs kommun. 

Tjänsteorganisationens förslag till budget är under bearbetning och kommer att 

presenteras på budgetdagen 20 juni 2022. 

Vid dagens sammanträde presenteras Magnus Ernström som är nyanställd 

utvecklingschef inom Hälsingerådet. Ytterligare två tjänster är tillsatta för att arbeta 

med varumärket Hälsingland och med EU-frågor. 
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§ 112 Dnr 2017-000323 

Delrapport: Effektiviserings- och moderniserings-
projekt inom fastighetsbeståndet. (EPC-projektet) 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

EPC är ett projekt där vi upphandlat en energibesparing med prestandagaranti, 

Caverion är det företag som vunnit upphandlingen. I projektet garanteras en viss 

energibesparing som motsvarar kostnaderna för investeringen. Om inte avtalad 

besparing uppnås blir Caverion återbetalningsskyldig till beställaren under 

garantitiden. Nordanstigs kommunkoncerns projekt omfattar ca 157 000 tkr varav 

88 000 tkr belastar de kommunala fastigheterna. Garanterad besparing totalt i 

koncernen per normalår beräknas till ca 4 091 tkr varav kommunens 

energibesparing motsvarar 2 093 tkr. Projektets genomförandefas påbörjas under 

våren 2020 och löper under en 4 årsperiod. 

Kommunfullmäktige beslutade i § 4/2020-02-24 att delta i projektet. 

Vid dagens sammanträde informerar Tim Readwin och Håkan Olsson från Caverion 

om det pågående arbetet som just nu är inne i projektets fas 2 och 3. 

Fem kommunägda fastigheter är klara enligt de åtgärder som har planerats och ca 

50 av Nordanstigs Bostäders fastigheter. 
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§ 113 Dnr 2022-000122 

Årsrapport GDPR 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna dataskyddsombudets årsrapport för arbete med dataskydd under 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens dataskyddsombud ska varje år lämna en rapport till kommunen om det 

gångna årets arbete med dataskydd, dvs kommunens arbete med GDPR. 

Regelverket i GDPR syftar till att förbättra individers skydd av den personliga 

integriteten i samband med att personuppgifter om dessa behandlas. Rapporten 

innehåller en övergripande redogörelse för de åtgärder som har vidtagits sedan 2018 

när det gäller efterlevnaden av regelverket i GDPR. Rapporten innehåller även 

kvarstående problem inom olika områden med förslag på förbättringsåtgärder. 

Metodiken som har valts i denna rapport är att per varje delområde i GDPR gå 

igenom vidtagna åtgärder, påpeka brister, och lämna förslag på hur bristerna kan 

åtgärdas. 

Dataskyddsombudet Benny Sundholm föredrar rapporten. 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna 

dataskyddsombudets årsrapport för arbete med dataskydd under 2021 (Erik 

Hedlunds och Morgan Norells tjänsteutlåtande 2022-04-04, dok nr 130611). 

2. DSO - årsrapport 2021, dok nr 130613. 

3. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna 

dataskyddsombudets årsrapport för arbete med dataskydd under 2021 

(ledningsutskottets protokoll § 81/2022, dok nr 131034). 
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§ 114 Dnr 2022-000100 

Kriget i Ukraina - påverkan på kommunen 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund informerar hur kommunen påverkas av kriget i 

Ukraina. 

Regeringen gav den 19 maj 2022 Migrationsverket i uppdrag att föreslå det antal 

personer som har ansökt om eller beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd 

enligt massflyktsdirektivet och som under 2022 bör omfattas av anvisning till 

kommun som ordnar boende. Den 31 maj redovisade Migrationsverket att 23 500 

skyddsbehövande ska anvisas till kommuner under 2022. Antalet kommer att 

bestämmas i förordning. De bifogade föreslagna talen skiljer sig till stor del från de 

tal som tidigare har presenterats och varit underlag för tidigare dialoger med er i 

kommunerna. Kortfattat så handlar det om att de första fördelningstalen byggde på 

ett scenario som då visade på ett högre mottagande än vad utfallet nu ser ut att bli 

samt att de första talen även inräknade de som bosatte sig på egen hand i 

kommunerna (EBO). De nya fördelningstalen avser enbart de som kommunerna 

kommer få ansvar att ordna boendeplats för. I bilaga 1 kan ni läsa mer om detta.  

Inför att Migrationsverket den 17 juni fattar beslut om antalet skyddsbehövande 

som varje kommun kan förväntas ta emot via anvisning under året ska 

länsstyrelserna tillsammans med Migrationsverket initiera dialoger med 

kommunerna. Länsstyrelserna ska rapportera in det föreslagna fördelningstalen för 

kommunerna i respektive län senaste den 13 juni. Inför rapporteringen skulle önskar 

vi på länsstyrelsen att tillsammans med migrationsverket ha en gemensam dialog 

med er i kommunerna. Syftet med kommundialogerna är att ha en dialog kring 

fördelningstalen för anvisning av skyddsbehövande till kommunerna samt ha dialog 

om samverkan framåt. Myndigheternas förslag till kommuntal för Nordanstig är 30 

personer. 
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§ 115 Dnr 2022-000034 

Information från utskotten. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottets ordförande Carina Ohlson (C) informerar om aktuellt inom 

omsorgsutskottets verksamheter: 

Vi ser en sommar framför oss som blir tuff bemanningsmässigt. Det är svårt att få 

ihop vikarier så att personalen kan få en välförtjänt semester och ladda batterierna. 

Ekonomin ser faktiskt bra ut om man jämför med tidigare år, knappt sex miljoner 

minus i vård och omsorg, där orsakerna är identifierade. 

Social omsorg ligger trehundra tusen plus, vilket också är bättre än tidigare år.  

Personalen har gjort och gör ett fantastiskt arbete med både förändringar i arbetssätt 

och arbetsgrupper som genomförts de senaste åren. 

 

Ledningsutskottets ordförande Stig Eng (C) informerar om aktuellt inom 

ledningsutskottets verksamheter: 

Den 5 maj 2022 genomförde vi ett företagsbesök på Holmens anläggning i 

Strömsbruk. Vi blev mycket väl mottagna med information om deras produktion 

och olika produkter. 

Nordanstigs Fjärrvärme AB har påbörjat arbetet med att ta fram en ny affärsplan. 

Svenskt Näringslivs information om att kommunen faller något i ranking är 

naturligtvis något som vi behöver analysera och förbättra. 

 

Utbildningsutskottets ordförande Anette Nybom (S) informerar om aktuellt 

inom utbildningsutskottets verksamheter: 

Oron är stor för utvecklingen av projekt att bygga en ny idrottshall i Bergsjö. 

Situationen i omvärlden med kriget i Ukraina, ökade virkespriser, försenade 

leveranser och befarade räntehöjningar gör att entreprenörer inte vill binda sig vid 

ett pris på projektet. Flera kommuner runt om i Sverige avvaktar med planerade 

byggprojekt. Under läsåret 2023/2024 ökar antalet idrottstimmar för grundskolan. 

Med anledning av detta har arbetet påbörjats för att hitta en alternativ lösning, till 

exempel genom en tältlösning. 
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§ 116 Dnr 2022-000028 

Redovisning enligt årsplan för 
utbildningsverksamheten 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Uppdra till verksamheten att följa upp frånvaron i skolan för de elever från 

Nordanstig som går i friskolor i andra kommuner samt att detta redovisas vid 

kommunstyrelsens nästa sammanträde. 

2. I övrigt godkänna redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsutskottet lämnar följande uppföljning av utbildningsverksamheten: 

För första gången har en stor kvalitetsenkät genomförts i utbildningsverksamheten. 

Personal, vårdnadshavare och elever har fått svara på frågor rörande studiemiljö, 

undervisning, samverkan hem och skola, måltider och så kallat Nöjd Kund Index 

(NKI). Enkätsvaren kommer att genomgå djupanalys i början av juni. Insatser 

kommer att planeras för kommande läsår. 

Utskottet fick se några av enkäterna för att kunna bilda sig en uppfattning om 

enkätens omfattning. Generellt kan sägas att förskolan har mycket goda resultat 

men att svarsfrekvensen hos personalen var låg. Skolan har många 

utvecklingsområden och här kommer det att behöva prioriteras. Specifikt vad gäller 

Gnarps skola är att förtroendet hos vårdnadshavarna är lågt (dok nr 131396 och 

131383). 

En djupare analys kommer att redovisas för utskottet i ett senare skede. 

Beslutsunderlag 

Utbildningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner redovisningen 

(utbildningsutskottets protokoll § 36/2022, dok nr 131599). 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till utbildningsutskottets förslag. 

Carina Ohlson (C) yrkar att verksamheten får i uppdrag att följa upp frånvaron i 

skolan för de elever från Nordanstig som går i friskolor i andra kommuner samt att 

detta redovisas vid kommunstyrelsens nästa sammanträde. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons och Stig Engs yrkanden och 

finner dem antagna. 
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§ 117 Dnr 2022-000035 

Förstärkt ekonomirapport och verksamhetsuppföljning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna rapporterna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Björn Hylenius föredrar en förstärkt ekonomirapport per april månad 

2022.  

Sjukfrånvaron är högre 2022 än motsvarande period 2021. 

Verksamheterna redovisar följande prognos på helår 2022: 

Staben  730 tkr 

Tillväxt och Service  2 150 tkr 

Utbildning  -867 tkr 

Vård och omsorg  -5 750 tkr 

Sociala myndighetsnämnden  300 tkr 

Övriga verksamheter visar i prognosen ett överskott på 10 399 tkr. 

Skatteintäkter, statsbidrag och övriga finansiella intäkter och kostnader visar i 

prognosen ett positivt resultat på helår med 18 725 tkr. 

Den totala prognosen på helår 2022 visar ett positivt resultat med 45 637 tkr. 

Verksamheterna redovisar även nyckeltal per april 2022. 

Beslutsunderlag 

1. Förstärkt ekonomirapport per april 2022, dok nr 131610. 

2. Månadsrapport per april 2022, dok nr 131611. 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar att rapporterna godkänns. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget. 
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§ 118 Dnr 2022-000197 

Uppföljning investeringsbudget 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen av 2022 års investeringsbudget per 30 april. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har sammanställt en uppföljning av investeringsbudgeten för 

2022. 

Vid årets uppföljning per april månads bokföring visar prognosen på ett överskott 

om 47 980 tkr. Faktiskt bokfört efter fyra månader är 12 363 tkr av budgeterade 

140 129 tkr. 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen godkänner  redovisningen av 2022 

års investeringsbudget per 30 april (Erik Hedlunds och Kalle Olssons 

tjänsteutlåtande 2022-05-12, dok nr 131316). 

2. Ledningsutskottet beslutar godkänna redovisningen av 2022 års 

investeringsbudget per 30 april (ledningsutskottets protokoll § 102/2022, dok 

nr 131554). 
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§ 119 Dnr 2022-000215 

Hantering av underskott inom verksamheterna 
utbildning samt vård och omsorg 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna prognostiserat underskott för interkommunal ersättning (IKE) om 

4,7 mnkr 2022. 

2. Godkänna prognostiserat underskott om 4,0 mnkr för biståndsbedömda insatser 

inom hemtjänst 2022. 

3. Hantera eventuellt ökade kostnader inom verksamheten i budgetarbetet 2023.  

4. Finansiera underskotten inom ramen för budgeterat överskott 2022 avseende 

skatteintäkter och generella statsbidrag med motsvarande 8,7 mnkr. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildnings- samt vård och omsorgsverksamheten har till kommunstyrelsen begärt 

att få godkännande av underskott om totalt 9,5 mnkr. För utbildningsverksamheten 

äskar man 5,5 mnkr avseende IKE samt extra lokal- och busstransportkostnader för 

idrottsverksamheten. Vård och omsorgsverksamheten äskar 4 mnkr för ökad 

bemanning avseende biståndsbedömda insatser inom hemtjänst.  

Finansiering av underskotten görs inom ramen för skatteintäkter och generella 

statsbidrag. Dessa beräknas ge ett överskott mot budget med ca 18,5 mnkr baserat 

på skatteprognosen i april 2022. 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2022-05-12, dok nr 

131314. 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna 

prognostiserat underskott för interkommunal ersättning (IKE) om 4,7 mnkr 

2022, godkänna prognostiserat underskott om 4,0 mnkr för biståndsbedömda 

insatser inom hemtjänst 2022, hantera eventuellt ökade kostnader inom 

verksamheten i budgetarbetet 2023 samt att finansiera underskotten inom 

ramen för budgeterat överskott 2022 avseende skatteintäkter och generella 

statsbidrag med motsvarande 8,7 mnkr (ledningsutskottets protokoll 

§ 103/2022, dok nr 131555). 

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 15(46) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 120 Dnr 2022-000148 

Utredning gymnasiesamverkan 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna rapporten. 

2. Ärendet tas upp för behandling igen på kommunstyrelsens sammanträde i 

oktober 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs kommun bedriver gymnasie- och vuxenutbildning genom 

kommunalförbundet Hälsinglands Utbildningsförbund (HUF).  

Kommunalförbundet bildades 2015 med avsikt att möjliggöra samverkan mellan 

Hälsinglands kommuner i utbildningsfrågor.  

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

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

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

hänseende.  

Verksamhetsmedel från Nordanstigs kommun för gymnasiestuderande går genom 

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

Vuxenutbildningen genomförs lokalt i Nordanstigs kommun vilket avses fortsätta 

men med annan organisering beträffande utförare.  

Kommunens inflytande rörande utbildningens kvalité kan med nuvarande 

organisering påverkas genom kommunalförbundets direktion. Utredningen, med 

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

kvalitetsuppföljning närmare Nordanstigs kommun. Ett utav kommunfullmäktiges 

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

Nuvarande skolresultat för kommuninvånare med avslutad gymnasieutbildning är 

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

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

såsom Ovanåker och Söderhamn har 78 respektive 68 procent. 

Kommunalförbundet har sedan dess bildande visat underskott. 2021 års bokslut 

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

som genererats under åren är 16 miljoner kronor. 

Kommunstyrelsen har tidigare lämnat ett uppdrag till verksamheten att utreda 

verksamhetsmässiga, juridiska och ekonomiska förutsättningar för Nordanstigs 

kommun för direkt samverkan med Hudiksvalls kommun rörande på gymnasie- och 

vuxenutbildning och lämna den redovisningen till kommunstyrelsen. 

Vid dagens sammanträde redovisar utbildningschef Thomas Larsson utredningen. 

  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(46) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 120 

 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till verksamheten att utreda 

verksamhetsmässiga, juridiska och ekonomiska förutsättningar för Nordanstigs 

kommun för direkt samverkan med Hudiksvalls kommun rörande på 

gymnasie- och vuxenutbildning. Återrapportera till kommunstyrelsen senast 

juni 2022 (kommunstyrelsens protokoll § 75/2022, dok nr 130820). 

2. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen godkänner utredningen (Erik 

Hedlunds och Thomas Larssons tjänsteutlåtande 2022-05-30, dok nr 131612). 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen godkänner rapporten samt att ärendet 

kommer upp för ställningstagande på kommunstyrelsens sammanträde i oktober 

2022. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget. 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(46) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 121 Dnr 2022-000202 

Inriktningsbeslut för gemensam organisation för 
IT Hälsingland 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Inriktningen för det fortsatta Hälsingegemensamma arbetet med 

verksamhetsutveckling inom IT-drift, ska fördjupas för att senast från 2026-01-

01 bedriva verksamheten gemensamt avseende organisation, IT driftsprocesser 

och infrastruktursystem. IT-driften ska utgå ifrån en i möjligaste mån 

gemensam tjänstekatalog och ska i praktiken fungera som en tjänsteleverantör 

till kommunerna. 

2. Frågan om vilka tjänster som ska levereras som externa molntjänster eller 

genom egen drift avgörs av IT-organisationen i samråd med verksamheterna 

efter dess behov och med beaktande av de säkerhetskrav som ställs på 

kommunerna. 

3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med övriga Hälsinglands 

kommuner leda arbetet utifrån inriktningsbeslutet och snarast påbörjar 

tranformationsprojektet. 

4. Regelbunden återrapportering om hur arbetet fortskrider ska ske till 

Hälsingerådet och kommunstyrelsen. 

Jäv 

Stig Eng (C) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Hälsingerådet fattade 2019-05-22 beslut om att rekommendera kommunerna att 

anta ett inriktningsbeslut om fördjupad samverkan inom IT-området med fokus på 

infrastruktur och drift. Samtliga Hälsingekommuner utom Ljusdal har fattat beslut 

om det. Ett visst arbete har påbörjats och en utredning1 har genomförts för att ta 

fram ett förslag till hur man skulle kunna åstadkomma det. 

Utredningen visar tydligt att de som är verksamma inom kommunernas IT-

organisationer liksom kommunernas ledningspersonal ser vikten av att samverka. 

Den konstaterade också att det finns några frågor där det måste fattas ytterligare 

beslut för att på allvar komma vidare. En annan förutsättning för att lyckas är att 

man åstadkommer en bred förankring på alla nivåer i kommunernas organisationer 

och att man skapar en gemensam målbild. En avgörande fråga att besvara är 

givetvis varför man ska samverka. 

Kommunchef Erik Hedlund föredrar ärendet och redovisar ett förslag till mindre 

justering i förslaget till beslut. 
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Kommunstyrelsen 
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2022-06-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 121 

 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds tjänsteutlåtande 2022-05-10. 

2. Ledningsutskottets protokoll § 110/2022, dok nr 131562. 

3. Erik Hedlunds reviderade tjänsteutlåtande 2022-05-31, dok nr 131617. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förslaget med den redovisade justeringen. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget. 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(46) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 122 Dnr 2022-000209 

Kortsiktig lösning SÄBO-platser 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Tillgodose det kortsiktiga och akuta behovet av ytterligare särskilda 

boendeplatser för äldre genom inhyrning av externt ägda moduler som placeras 

vid Sörgården. 

2. Denna kortsiktiga lösning ska inte fördröja uppförandet av den slutliga 

lösningen, det beslutade särskilda boendet i Bergsjö. 

3. Finansieringen sker inom verksamhetens driftbudget. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen står inför ett utökat behov av särskilda boendeplatser för äldre. Beslut 

har tagits om att uppföra ett nytt boende i Bergsjö. Processen för detta tar tid och 

därför behöver ett akut platsbehov tillgodoses. 

Det planerade boendet kommer att vara lösningen på behovsutmaningen på lång 

sikt men som en kortsiktig lösning föreslås inhyrning av moduler för en tid upp 

emot fem år. 

Finansieringen föreslås ske genom ianspråktagande av driftmedel. 

Fler särskilda boendeplatser innebär ett ökat behov av driftmedel. Dels för 

omsorgsbehovet men också för lokalerna. Fördelen med att de tillkommande 

lokalerna placeras vid Sörgården är att bemanningen till stor del kan genomföras 

med befintlig personal. Den totala kostnaden kan i dagsläget inte beskrivas.  Den 

alternativa kostnaden som kan uppkomma kan bestå i viteskrav eller 

utomkommunalt inköp, då biståndsbesluten inte tillgodoses. 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att det kortsiktiga 

och akuta behovet av ytterligare särskilda boendeplatser för äldre tillgodoses genom 

inhyrning av externt ägda moduler som placeras vid Sörgården, att denna 

kortsiktiga lösning inte fördröjer uppförandet av den slutliga lösningen, det 

beslutade särskilda boendet i Bergsjö samt att finansiering sker inom verksamhetens 

driftbudget (Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2022-06-02, 

dok nr 131663). 
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Kommunstyrelsen 
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2022-06-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 122 

 

Yrkanden 

Sigbritt Persson (S) med stöd av Tor Tolander (M) yrkar bifall till verksamhetens 

förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Sigbritt Perssons yrkande och finner det antaget. 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(46) 
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2022-06-07 
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§ 123 Dnr 2020-000040 

Redovisning av pågående fastighetsprojekt. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen får en redovisning av pågående fastighetsprojekt i kommunens 

regi. 

Enhetschef Thomaz Nordh presenterar aktuellt läge för de olika projekten. 

Ny förskola i Gnarp 

Kontraktet är hävt med entreprenören och slutförandet kommer att ske i egen regi. 

Plåtarbeten pågår runt solceller och utvändiga markarbeten kommer att påbörjas 

vecka 25. 

Ny idrottshall i Bergsjö 

Samtliga ritningar är klara till bygglovshandling. Riktkostnadskalkyl pågår och 

beräknas vara klar i slutet av juni 2022. Entreprenören upprättar en ny tidsplan. 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
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2022-06-07 
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§ 124 Dnr 2022-000193 

Årsredovisning 2021 för Samordningsförbund 
Gävleborg 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet Gävleborg. 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Samordningsförbundet Gävleborg har lämnat en årsredovisning för 

verksamhetsåret 2021. 

Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg och kommunerna 

Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, 

Sandviken och Söderhamn som medlemmar. 

Samordningsförbundet bildades 2014 och har till uppgift att verka för att 

medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå 

verkar samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de 

samverkande parterna. Samordningsförbundet stödjer också insatser som syftar till 

att skapa strukturella förbättringar för att myndigheterna ska kunna samarbeta 

bättre. 

Förbundet visar ett negativt resultat med 1 397 tkr. 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna årsredovisning 2021 

för Samordningsförbundet Gävleborg (Erik Hedlunds tjänsteutlåtande 

2022-04-29, dok nr 131107). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna årsredovisning 

2021 för Samordningsförbundet Gävleborg (ledningsutskottets protokoll 

§ 98/2022, dok nr 131550). 

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(46) 
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2022-06-07 
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§ 125 Dnr 2021-000185 

Översyn politisk organisation inför mandatperioden 
2023-2026 

Kommunstyrelsens beslut 

Återremittera ärendet till fullmäktigeberedningen för demokrati för genomgång av 

ansvarsfördelningen mellan sociala myndighetsnämnden och kommunstyrelsens 

omsorgsutskott samt storlek på utskott. 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktigeberedningen för demokratiska inför varje ny mandatperiod gå igenom 

den politiska organisationen och se om det behöver göras justeringar eller 

förändringar i storlek eller uppdrag för nämnder, styrelser, utskott och andra 

beslutsinstanser. 

Beredningen föreslår ändrat antal ledamöter och ersättare i ett antal nämnder, 

utskott och råd. Beredningen föreslår också att sociala myndighetsnämndens (SMN) 

uppdrag enbart ska omfatta myndighetsutövning. Kommunstyrelsen återtar därmed 

ansvar för bland annat arbetsmarknads- och integrationsfrågor. 

Beslutsunderlag 

Erik Hedlunds och Eva-Lisa Järvinens tjänsteutlåtande 2022-04-20, dok nr 130936. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att ärendet återremitteras till fullmäktigeberedningen för 

demokrati för genomgång av ansvarsfördelningen mellan sociala 

myndighetsnämnden och kommunstyrelsens omsorgsutskott. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget. 
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Kommunstyrelsen 
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§ 126 Dnr 2022-000150 

Detaljplan för Varpsand, fastigheten Gnarps-Berge 
12:64 i Sörfjärden 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Anta ny detaljplan för fastigheten Gnarps-Berge 12:64 m.fl. i enlighet med 5 kap. 

27 § plan- och bygglagen (2010:900). 

Sammanfattning av ärendet 

En exploatör har ansökt om planvesked för upprättande av en ny detaljplan för 

Gnarps-Berge 12;64 m.fl. fastigheter., för att göra det möjligt för 

småhusbebyggelse. 

Byggnadsnämnden beslutade 2020-12-03 § 81 att lämna ett positivt planbesked 

samt att uppdra samhällsbyggnadsenheten att påbörja detaljplanearbetet.  

Detaljplaneförslaget syftar till att skapa planmässiga förutsättningar för 

småhusbebyggelse i området. En tidigare detaljplan finns över området, vilken 

möjliggör småhusbebyggelse och campingverksamhet.   

Detaljplaneförslaget var under perioden 2021-06-02 –2021-06-24 ute på samråd 

med sakägare och myndigheter. Under samrådet inkom 14 yttranden. En 

redogörelse av samtliga yttranden och samhällsbyggnadsenhetens kommentarer 

finns i upprättad Samrådsredogörelse.  

Detaljplaneförslaget var under perioden 2021-12-01 och 2021-12-16 utställd för 

granskning. Under granskningen inkom åtta yttranden. En redogörelse av samtliga 

yttranden och samhällsbyggnadsenhetens kommentarer finns i upprättad 

Granskningsutlåtande.      

Planområdet ligger vid Sörfjärden, ca 9 km österut från E4:an och Gnarp samt ca 27 

km österut från Bergsjö. Planområdet omfattar ca 12 ha och i närområdet återfinns 

en golfbana, småhusbebyggelse, skogsmark och en badstrand. Planen omfattar 

fastigheterna GNARPS-BERGE 12:45 och 12:64. Fastigheterna är i privat ägo. 

För området är Detaljplan för Varpsand Gnarps-Berge 12:45 m.fl, lagakraftvunnen 

2017-04-12, dnr 2016-052 gällande, vilken möjliggör småhusbebyggelse och 

campingverksamhet. 

Området omfattas av strandskyddsbestämmelser. Merparten av planområdet är 

utpekat i Nordanstigs kommuns översiktsplan som ett område lämpligt för 

landsbygdsutveckling i strandnära läge (MB 7 kap 18e §). Skäl för upphävandet är 

att området är utpekat som LIS-område (Miljöbalken 7 kap. 18c§ och 18d§). 
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Forts. § 126 

 

Planområdet ligger delvis inom riksintresse för naturvård. Vattenområde inom 

Sörfjärden är utpekat riksintresse för yrkesfisket. Strax öster om planområdet ligger 

Riksintresse för Kulturmiljövård (MB 3 kap. 6 §), Holmyrberget – Gnarpskaten, 

Fornlämning koncentrerad till bronsåldern. Ett plangenomförande bedöms dock inte 

påverka riksintressenas syften negativt. 

Kända värden för djur-och växtliv finns utpekade i planförslaget och en 

naturvärdesbedömning är genomförd av Naturskyddsföreningen i Nordanstig. 

Av kommunens översiktsplan (2004). I översiktsplanen ligger berört planområde 

inom utpekat utvecklingsområde. Syftet med det utpekade utvecklingsområdet är att 

kommunen vill erbjuda bra och attraktiva boendemiljöer samt att bebyggelse och 

anläggningar ska beakta stor varsamhet mot naturen. Översiktsplanen redovisar 

möjligheter att utveckla näringsliv och boende i Sörfjärden. Dels genom 

utvecklingsområden för bostäder och fritidsanläggningar, dels genom att skydda 

den värdefulla kultur- och naturmiljön i området. 

Berört planförslag går i linje med översiktsplanens intentioner.  

Beslutsunderlag 

1. Byggnadsnämndens protokoll § 63/2022, dok nr 131224. 

2. Detaljplan för Gnarps-Berge 12:64, Varpsand, Sörfjärden, dok nr 131280. 

3. Stadsarkitekt Douglas Helsings tjänsteutlåtande 2022-04-14, dok nr 131075. 

4. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige antar ny detaljplan för fastigheten 

Gnarps-Berge 12:64 m.fl. i enlighet med 5 kap 27 § plan- och bygglagen 

(2010:900), (ledningsutskottets protokoll § 104/2022, dok nr 131556). 

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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§ 127 Dnr 2022-000211 

Exploateringsavtal för Varpsand 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna förslag till exploateringsavtal samt uppdra till verksamheten att teckna 

avtal med exploatören med följande tillägg under punkten 5.6: "Exploatören 

förbinder sig att utföra, iordningställa och bekosta byggandet av gator samt 

tillhörande gatubelysning." 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med antagande av detaljplan för fastigheten GNARPS-BERGE 12:64 

m.fl. så bör ett exploateringsavtal tecknas för att säkerhetsställa genomförandet av 

detaljplanen. 

Samhällsbyggnadsenheten har i samråd med exploatören arbetat fram ett förslag till 

exploateringsavtal. Exploateringsavtalet behandlar bland annat 

förrättningskostnader, marköverlåtelse och kostnader. Exploateringsavtalet 

behandlar även frågor som garanti, besiktning och störningar m.m.  

Stadsarkitekt Douglas Helsing föreslår att följande text läggs till i 

exploateringsavtalet under punkten 5.6: "Exploatören förbinder sig att utföra, 

iordningställa och bekosta byggandet av gator samt tillhörande gatubelysning." 

Beslutsunderlag 

1. Stadsarkitekt Douglas Helsings tjänsteutlåtande 2022-04-28, dok nr 131092. 

2. Exploateringsavtal, dok nr 131095. 

3. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslag till 

exploateringsavtal samt ger verksamheten i uppdrag att teckna avtal med 

exploatören (ledningsutskottets protokoll § 105/2022, dok nr 131557). 

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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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 128 Dnr 2022-000166 

Överklagat ärende: Försäljning av fastigheten Å 1:16 i 
Mellanfjärden (Trolska Skogen)  

Kommunstyrelsens beslut 

Anta förslag till yttrande i överklagat ärendet och avge detta till Förvaltningsrätten i 

Falun. 

Reservationer 

Johan Norrby (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

En kommunmedlem har överklagat fullmäktiges beslut den 28 mars 2022 § 24 att 

sälja del av den kommunalt ägda fastigheten Å 1:16 till Trolska Skogen för 450 000 

kr. Klaganden har sammanfattningsvis följande invändningar mot beslutet. 

Fastigheten har sålts till underpris, vilket är ett otillåtet gynnande av en enskild 

näringsidkare. Värdet på fastighetens skog har ökat de senaste åren. Värderingen av 

fastigheten är inaktuell, då den är framtagen 2018. Ledamöterna i 

kommunfullmäktige saknade värderingsdokument i det skriftliga beslutsunderlaget 

inför beslut. 

Kommunstyrelsen ska yttra sig till förvaltningsdomstolen i målet. 

Kommunstyrelsen föreslås bestrida överklagandet. Enligt genomförd 

fastighetsvärdering bedöms marknadsvärdet uppgå till 100 000 kr. Av värderingen 

framgår att fastighetens skogliga värden inte är möjliga att tillgodogöra sig, då 

marklov krävs för avverkning av träd. Enligt värderingsutlåtandet skulle en 

exploatör bara vilja betala en summa av symbolisk karaktär för fastigheten, beaktat 

dess läge och den mycket speciella detaljplan som gäller. Kommunen menar att 

dessa uppgifter i värderingen är aktuella eftersom detaljplanen för området 

fortfarande gäller. 

Klaganden har också invänt mot beredningen. Det är ytterst upp till fullmäktige att 

avgöra om beredningen sakligt sett ger tillräckligt underlag för beslut och 

fullmäktige har valt att fatta beslut på befintligt underlag. 

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande till 

Förvaltningsrätten i Falun enligt förslag daterat den 4 maj 2022 (Ola Wiggs 

tjänsteutlåtande 2022-05-17, dok nr 131411). 

Yrkanden 

Carina Ohlson (C), med stöd av Stig Eng (C), Tor Tolander (M) och Magnus 

Willing (S) yrkar bifall till förslaget till yttrande. 

Andreas Högdahl (NoP) yrkar att värderingen av den aktuella fastigheten bifogas 

som beslutsunderlag när ärendet behandlas vid dagens sammanträde. 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28(46) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 128 

 

 

Ordföranden Ola Wigg (S), med stöd av Tor Tolander (M), yrkar avslag på Andreas 

Högdahls yrkande. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Andreas Högdahls yrkande och sitt eget 

avslagsyrkande och finner avslagsyrkandet antaget. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Carina Ohlsons yrkande och finner det 

antaget. 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29(46) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 129 Dnr 2022-000009 

Revidering av föreskrifter om hantering av avfall under 
kommunalt ansvar 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Anta uppdaterade föreskrifter om hantering av avfall under kommunalt ansvar. 

Sammanfattning av ärendet 

För varje kommun ska det enligt 15 kap 41 § Miljöbalken finnas en 

renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som 

gäller för kommunen och en avfallsplan. 

I Hälsingland samverkar kommunerna för att bibehålla och utveckla en bra 

avfallshantering där kommuninvånare så långt möjligt ges samma rättvisa 

förutsättningar. Renhållarna i Avfall Hälsingland har reviderat tidigare framtagen 

mall föreskrifter (antagen 2016-04-04). I Nordanstig har föreskriften även 

behandlats i samråd med miljökontoret. 

Föreskrifter revideras med anledning av ny avfallsförordning (2020:614) och 

övertagandet av kommunalt ansvar för returpapper från 2022-01-01. Dessutom 

tydliggörs en del krav med anledning av främst arbetsmiljöfrågor. Även hantering 

av myndighetsbeslut tydliggörs för att uppnå gällande lagar och krav. Anvisningar 

är uppdaterade främst avseende arbetsmiljökrav. 

Ledningsutskottets ordförande Stig Eng (C) föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta  

2. att anta uppdaterade föreskrifter om hantering av avfall under kommunalt 

ansvar (Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2022-05-02, 

dok nr 131137). 

3. Ledningsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta 

uppdaterade föreskrifter om hantering av avfall under kommunalt ansvar 

(ledningsutskottets protokoll § 115/2022, dok nr 131568). 

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 30(46) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 130 Dnr 2022-000200 

Utökat användningsområde för utbildningssatsning, 
äldreomsorgslyftet 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna ett utökat användningsområde för de specifika utbildningssatsade 

pengarna inom äldreomsorgslyftet. 

Sammanfattning av ärendet 

Idag har verksamheten ett flertal tjänsteköp som skulle kunna hanteras på 

hemmaplan med anpassade boendeplatser och utbildad personal. 

De flesta av landets kommuner kräver att personalen inom LSS har relevant 

utbildning såsom stödpedagoger eller assistenter. 

Verksamheten har önskemål om att utbilda nuvarande ordinarie personal genom 

enstaka kurser, för att därefter vid rekrytering kräva relevant utbildning. Detta kan 

finansieras genom att använda pengar vigda till det så kallade äldreomsorgslyftet. 

Omsorgsutskottets ordförande Carin Ohlson (C) föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna ett utökat 

användningsområde för de specifika utbildningssatsade pengarna inom 

äldreomsorgslyftet (Erik Hedlunds och Karin Henningssons tjänsteutlåtande 

2022-05-03, dok nr 131190). 

2. Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna ett utökat 

användningsområde för de specifika utbildningssatsade pengarna inom 

äldreomsorgslyftet (omsorgsutskottets protokoll § 64/2022, dok nr 131536). 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31(46) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 131 Dnr 2022-000199 

Digital nattillsyn inom omsorgen 

Kommunstyrelsens beslut 

Vid biståndsbeslut om nattillsyn utifrån Socialtjänstlagen (SoL) ska insatsen i första 

hand verkställas genom digital tillsyn i stället för fysisk tillsyn. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid biståndssamtal där nattillsyn är aktuell kommer biståndshandläggaren att 

informera den enskilde om att tillsynen kommer att genomföras digitalt. Den 

digitala tillsynen kommer ske med en trygghetskamera de tider som den enskilde 

kommer överens om tillsammans med verkställande enhet. 

Digital tillsyn ger en god säkerhet och trygghet som inte stör eller oroar den 

enskilde under natten samtidigt som självbestämmandet ökar utifrån den 

individanpassade tillsynen.  

Tillsynen blir även effektivare genom att fler tillsyner kan genomföras med samma 

bemanning och där personalen får en lugnare arbetsmiljö med färre rutinmässiga 

besök. 

Omsorgsutskottets ordförande Carina Ohlson (C) föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att vid biståndsbeslut om 

nattillsyn utifrån SoL verkställa insatsen endast genom digital tillsyn i stället 

för fysisk tillsyn (Erik Hedlund och Karin Henningssons tjänsteutlåtande 

2022-05-03, dok nr 131170). 

2. Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att vid biståndsbeslut 

om nattillsyn utifrån SoL ska insatsen i första hand verkställas genom digital 

tillsyn i stället för fysisk tillsyn (omsorgsutskottets protokoll § 67/2022, dok nr 

131539). 

Yrkanden 

Petra Modée (V), med stöd av Tor Tolander (M), Stig Eng (C), Ola Wigg (S), 

Magnus Willing (S), Sandra Bjelkelöv (SD), Patric Jonsson (KD), Lena 

Svensson (S), Andreas Högdahl (NoP) och Sigbritt Persson (S), yrkar bifall till 

omsorgsutskottets förslag. 

Stig Eng (C) yrkar tillägga att insatsen ska godkännas genom samtycke. 

Johan Norrby (SD) yrkar tillägga att det endast ska gälla videobild. 

Magnus Willing (S) med stöd av Andreas Högdahl (NoP) yrkar avslag på Stig Engs 

och Johan Norrbys tilläggsyrkanden. 

  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32(46) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 131 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs tilläggsyrkande och finner det 

avslaget. 

Ordföranden ställer proposition på Johan Norrbys tilläggsyrkande och finner det 

avslaget. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Petra Modées bifallsyrkande till 

omsorgsutskottets förslag och finner det antaget. 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33(46) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 132 Dnr 2022-000158 

Riktlinjer för upphandling och inköp i Nordanstigs 
kommun 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Anta ny upphandlingspolicy som tagits fram gemensamt i Inköpssamverkan 

Mitt. 

2. Upphandlingspolicyn ersätter tidigare Upphandlingspolicy – Inköp Gävleborg, 

antagen i KF 2016-03-07, § 11. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt avtalet för inköpssamverkan, § 8 Parters åtaganden, ska kommunerna ta fram 

en gemensam upphandlingspolicy. Arbetet med att ta fram en gemensam 

upphandlingspolicy är nu klart och samtliga kommuner som ingår i 

Inköpssamverkan Mitt kan nu i respektive kommun anta ny upphandlingspolicy. 

Tidigare antagen upphandlingspolicy – Inköp Gävleborg, antagen i 

kommunfullmäktige 2016-03-07, § 11, ersätts av denna nya upphandlingspolicy. 

Näringslivschef Mia Järliden föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunfullmäktige antar ny upphandlingspolicy 

som tagits fram gemensamt i Inköpssamverkan Mitt samt att 

upphandlingspolicyn ersätter Upphandlingspolicy – Inköp Gävleborg, antagen 

i KF 2016-03-07, §11 (Erik Hedlunds och Mia Järlidens tjänsteutlåtande 

2022-03-31, dok nr 130537). 

2. Förslag till Riktlinjer för upphandling och inköp i Nordanstigs kommun, 

dok nr 130449. 

3. Ledningsutskottet föreslår att kommunfullmäktige antar ny upphandlingspolicy 

som tagits fram gemensamt i Inköpssamverkan Mitt samt att 

upphandlingspolicyn ersätter Upphandlingspolicy – Inköp Gävleborg, antagen 

i KF 2016-03-07, § 11 (ledningsutskottets protokoll § 111/2022, dok nr 

131563). 

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 34(46) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 133 Dnr 2020-000305 

Motion om att avskaffa ofrivilliga delade turer 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Inom verksamheterna vård och omsorg i Nordanstigs kommun finns inga 

ofrivilligt delade turer. Motionens första att-sats är därmed inte aktuell. 

2. Sedan motionen skrevs har kommunfullmäktige beslutat att inte längre erbjuda 

valfrihet inom hemtjänsten och därmed finns det inte längre privata utförare så 

motionens andra att-sats är inte heller aktuell. 

3. Motionen kan därmed anses besvarad. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Petra Modée (V) och Petter Bykvist (V) har lämnat en motion där de föreslår att 

Nordanstigs kommun tar bort alla ofrivilliga delade turer inom äldreomsorgen samt 

att Nordanstigs kommun även ställer krav på de privata hemtjänstutförarna att göra 

likaledes. 

Omsorgsutskottets ordförande Carina Ohlson (C) föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

1. Motion från Petra Modée (V) och Petter Bykvist (V), dok nr 122797. 

2. Omsorgsutskottets ordförande föreslår att fullmäktige beslutar följande: Inom 

verksamheterna vård och omsorg i Nordanstigs kommun finns inga ofrivilligt 

delade turer. Motionen första att-sats är därmed inte aktuell. Sedan motionen 

skrevs har kommunfullmäktige beslutat att inte längre erbjuda valfrihet inom 

hemtjänsten och därmed finns det inte längre privata utförare så motionens 

andra att-satsen är inte heller aktuell. Motionen kan därmed anses besvarad 

(Carina Ohlsons (C) tjänsteutlåtande 2022-05-16, dok nr 131063). 

3. Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att inom verksamheterna 

vård och omsorg i Nordanstigs kommun finns inga ofrivilligt delade turer. 

Motionens första att-sats är därmed inte aktuell. Sedan motionen skrevs har 

kommunfullmäktige beslutat att inte längre erbjuda valfrihet inom hemtjänsten 

och därmed finns det inte längre privata utförare så motionens andra att-sats är 

inte heller aktuell. Motionen kan därmed anses besvarad (omsorgsutskottets 

protokoll § 61/2022, dok nr 131533). 

  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35(46) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 133 

 

Yrkanden 

Petra Modée (V) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på omsorgsutskottets förslag och Petra Modées 

yrkande och finner omsorgsutskottets förslag antaget. 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36(46) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 134 Dnr 2020-000308 

Motion om policy för att motverka social dumpning 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Avslå motionen då vi inte ser något aktivt arbete från andra kommuner för att 

personer med låg eller ingen inkomst ska bosätta sig i Nordanstig. 

Sammanfattning av ärendet 

Tor Tolander (M) m.fl. har lämnat en motion där de föreslår att kommunen ska 

definiera och kartlägga förekomsten av social dumpning i kommunen samt att en 

policy och systematiskt arbete inleds för motverkande av så kallad social dumpning. 

Omsorgsutskottets ordförande Carina Ohlson (C) föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

1. Motion från Moderaterna, dok nr 122800. 

2. Omsorgsutskottets ordförande Carina Ohlson (C) föreslår att fullmäktige 

beslutar avslå motionen då vi inte ser något aktivt arbete från andra kommunen 

för att personer med låg eller ingen inkomst ska bosätta sig i Nordanstig 

(Carina Ohlsons (C) tjänsteutlåtande 2022-05-10, dok nr 131065). 

3. Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att avslå motionen då vi inte 

ser något aktivt arbete från andra kommuner för att personer med låg eller 

ingen inkomst ska bosätta sig i Nordanstig (omsorgsutskottets protokoll 

§ 92/2022, dok nr 131535). 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37(46) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 135 Dnr 2022-000186 

Projektbidrag 2023 prioriterade områden/inriktning 

Kommunstyrelsens beslut 

Till de tre ansökningskategorierna i ansökningsmodellen, Barn och unga, Folkhälsa 

samt Miljö, också tillägga "Kultur" som en fjärde kategori. 

Sammanfattning av ärendet 

I den nya bidragsmodellen finns tre prioriterade områden: barn och unga, folkhälsa 

samt miljö. För projektbidrag 2022 delas inkomna ansökningar i dessa tre 

prioriterade områden. Om kommunstyrelsen vill tillägga prioriterade områden 

behöver kommunstyrelsen fatta beslut om detta i god tid inför nästa års 

ansökningsprocess. 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår ledningsutskottet att ta fram ett förslag 

på prioriterade områden/inriktning av kommande ansökningsomgång av 

Projektbidrag till kommunstyrelsen (Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds 

tjänsteutlåtande 2022-04-25, dok nr 131019). 

2. Ledningsutskottet föreslår att till de tre ansökningskategorierna i 

ansökningsmodellen också tillägga "Kultur" som fjärde kategori 

(ledningsutskottets protokoll § 109/2022, dok nr 131561). 

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 38(46) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-07 
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§ 136 Dnr 2021-000133 

Patientsäkerhetsberättelse 2021 för elevhälsan 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta förslag till patientsäkerhetsberättelsen 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson, utbildningschef informerade om tjänsteutlåtandet 

patientsäkerhetsberättelsen 2021. 

Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en 

patientsäkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och 

tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra 

patientsäkerheten.  

Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma 

hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har 

bedrivits i verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet hos externa 

intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §. Patientsäkerhetsberättelsen bör 

utformas så att den kan ingå i vårdgivarens ledningssystem för patientsäkerhet. 

Elevhälsan är vårdgivare inom kommunen. Ansvarig för elevhälsans medicinska 

insatser har därför upprättat en patientsäkerhetsberättelse för 2021 i enlighet med 

ovanstående. 

Beslutsunderlag 

1. Patientsäkerhetsberättelsen 2021, dok nr 130941. 

2. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till 

patientsäkerhetsberättelse för 2021 (Thomas Larssons tjänsteutlåtande 

2022-05-17, dok nr 130941). 

3. Utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

patientsäkerhetsberättelsen för år 2021 (utbildningsutskottets protokoll 

§ 37/2022, dok nr 131600). 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 39(46) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 137 Dnr 2020-000246 

Motion om förenklad kontroll och minskade kostnader 
genom samordnad  ekonomisk administration. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Det pågår en gemensam upphandling av nytt ekonomisystem med övriga 

hälsingekommuner. Vi ser det som viktigt att avvakta resultatet av detta.  

2. Motionen har en andra att-sats som avser att besluta om en utredning till 

fullmäktige i oktober 2020. Det har redan varit och medför att denna att-sats 

inte är möjlig.  

3. Motionen bör därmed avslås. 

Sammanfattning av ärendet 

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

Arenholm lämnat en motion om förenklad kontroll och minskade kostnader genom 

samordnad ekonomisk administration. 

De föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda hur en 

ekonomisk hantering av kommunkoncernens bokföring och redovisning inom 

förvaltningens ram ska se ut och att kommunstyrelsen lägger fram ett förslag till 

beslut om sagda samordning till kommunfullmäktiges möte i oktober 2020 i syfte 

att kunna implementera förändringen från och med budgetåret 2021. 

Ordföranden Ola Wigg (S) föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

1. Motion från Moderaterna, dok nr 118790. 

2. Kommunstyrelsens ordförande föreslår att fullmäktige beslutar följande: Det 

pågår en gemensam upphandling av nytt ekonomisystem med övriga 

hälsingekommuner. Vi ser det som viktigt att avvakta resultatet av detta. 

Motionen har en andra att-sats som avser att besluta om en utredning till 

fullmäktige i oktober 2020. Det har redan varit och medför att denna att-sats 

inte är möjlig. Motionen bör därför avslås (Ola Wiggs tjänsteutlåtande 2022-

05-10, dok nr 131061). 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar följande: Det pågår en 

gemensam upphandling av nytt ekonomisystem med övriga 

hälsingekommuner. Vi ser det som viktigt att avvakta resultatet av detta. 

Motionen har en andra att-sats som avser att besluta om en utredning till 

fullmäktige i oktober 2020. Det har redan varit och medför att denna att-sats 

inte är möjlig. Motionen bör därför avslås (ledningsutskottets protokoll § 

122/2022, dok nr 131575). 
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§ 138 Dnr 2020-000245 

Motion om bolagsstruktur för tillväxt och 
ansvarstagande. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Det har tidigare gjorts en utredning av PwC som redovisade att det inte skulle 

ge några större vinster med en ny bolagsstruktur.  

2. Motionen bör därför avslås. 

Sammanfattning av ärendet 

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

Arenholm lämnat in en motion om ny bolagsstruktur för tillväxt och 

ansvarstagande. 

De yrkar att fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till 

organisation av kommunens helägda bolag där samtliga bolag organiseras under ett 

Tillväxt- och näringslivsbolag. Med det bolaget som koncernbolag under vilket 

övriga bolag organiseras som dotterbolag eller avdelningar eller i kombination 

därav.  

• Att sagda struktur får en övergripande uppgift och ett gemensamt ägardirektiv.  

• Att koncernens samtliga bolag samordnas så att samtliga bolag har samma 

person som VD och en gemensam förvaltning. 

• Att ett förberett förslag till ny koncernorganisation ska vara färdigt för beslut 

senast mars 2021. 

Ledningsutskottets ordförande Stig Eng (C) föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

1. Motion från Moderaterna, dok nr 118789. 

2. Kommunstyrelsens ordförande föreslår att fullmäktige beslutar följande: Det 

har tidigare gjorts en utredning av PwC som redovisade att det inte skulle ge 

några större vinster med en ny bolagsstruktur. Motionen bör därför avslås (Ola 

Wiggs (S) tjänsteutlåtande 2022-05-10, dok nr 131059). 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar följande: Det har tidigare 

gjorts en utredning av PwC som redovisade att det inte skulle ge några större 

vinster med en ny bolagsstruktur. Motionen bör därför avslås 

(ledningsutskottets protokoll § 123/2022, dok nr 131576). 
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Forts. § 138 

 

Yrkanden 

Tor Tolander (M) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag och Tor Tolanders 

yrkande och finner ledningsutskottets förslag antaget. 
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§ 139 Dnr 2020-000175 

Motion om kultur och företagande - kommunalt stöd till 
kulturentreprenörer. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Kommunen har redan idag flera bra sätt att stimulera branschen med 

kulturentreprenörer. Det är också viktigt att det inte blir en osund finansiering 

av enskilda entreprenörer. Vi har även kulturrådet som skall fånga upp 

synpunkter från denna intressegrupp. 

2. Motionen bör därför avslås 

Sammanfattning av ärendet 

Petter Bykvist (V) har inkommit med en motion om kommunalt stöd till 

kulturentreprenörer där han föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utreda om 

kommunen genom ett speciellt riktat stöd till professionella kulturentreprenörer 

bättre kan underlätta deras verksamheter och säkra verksamheternas överlevnad. 

Stödet skulle till exempel kunna handla om bidrag till lokalhyror, resebidrag, 

utbildningsbidrag, extra stipendier eller andra direkta verksamhetsbidrag. 

Ledningsutskottets ordförande Stig Eng (C) föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

1. Motion från Vänsterpartiet, dok nr 119865. 

2. Ledningsutskottets ordförande föreslår att fullmäktige beslutar följande: 

Kommunen har redan idag flera bra sätt att stimulera branschen med 

kulturentreprenörer. Det är också viktigt att det inte blir en osund finansiering 

av enskilda entreprenörer. Vi har även kulturrådet som skall fånga upp 

synpunkter från denna intressegrupp. Motionen bör därför avslås (Stig Engs 

(C) tjänsteutlåtande 2022-05-10, dok nr 131060). 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar följande: Kommunen har 

redan idag flera bra sätt att stimulera branschen med kulturentreprenörer. Det 

är också viktigt att det inte blir en osund finansiering av enskilda entreprenörer. 

Vi har även kulturrådet som skall fånga upp synpunkter från denna 

intressegrupp. Motionen bör därför avslås (ledningsutskottets protokoll § 

124/2022, dok nr 131577). 

Yrkanden 

Petra Modée (V) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag och Petra Modées 

yrkande och finner ledningsutskottets förslag antaget. 
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§ 140 Dnr 2022-000056 

Redovisning ej verkställda beslut inom SoL och LSS 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna kvartalsrapport 1/2022 till IVO gällande icke verkställda beslut enligt 16 

kap. § 6 f-h Socialtjänstlagen. 

Sammanfattning av ärendet 

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

till kommunfullmäktige, Inspektionen för vård och omsorg, IVO och till revisorerna 

alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen som inte har verkställts inom 

tre månader från beslutsdatum eller från det att verkställigheten avbröts. De beslut 

som tidigare rapporterats som ej verkställda ska rapporteras till IVO och revisorer 

när de verkställs. Nämnden ska lämna statistisk rapport till fullmäktige.  

Rapportering till IVO sker i en rapport per varje enskilt beslut och individ, 

individrapport, vid fyra tillfällen per år. 

Denna rapport avser kvartal 1/2022 för ej verkställda beslut enligt SoL för 

enheterna Barn och familj samt Vuxenstöd och funktionshinder. 

Sociala myndighetsnämndens ordförande Carina Ohlson (C) föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

1. Verksamhetens rapport av ej verkställda beslut enligt SoL för enheterna Barn 

och familj samt Vuxenstöd och funktionshinder, kvartal 1/2022, dok nr 

131372). 

2. Sociala myndighetsnämnden föreslår att fullmäktige godkänner kvartalsrapport 

1/2022 till IVO gällande icke verkställda beslut enligt 16 kap. § 6 f-h 

Socialtjänstlagen (sociala myndighetsnämndens protokoll § 51/2022, dok nr 

131434). 
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§ 141 Dnr 2022-000036 

Redovisning av delegationsbeslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen ska beslut som är fattade på delegation återrapporteras till 

kommunstyrelsen på nästkommande sammanträde, 

Vid dagens sammanträde redovisas följande delegationsbeslut: 

Nya tillsvidareanställda per maj 2022 

Lotteritillstånd för Föreningen Hasselagården 

Fördelning Lokalt aktivitetsstöd för tiden från 2022-07-01 till 2022-12-31 

Tjänsteförrättande kommunchef under kommunchef Erik Hedlunds semester 
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§ 142 Dnr 2022-000037 

Delgivningar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Lägga delgivningarna till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande delgivningar redovisas: 

Protokoll 

Samordningsförbundet 2022-04-19 

Ostkustbanan 2015 AB 2022-02-11 och 2022-03-18 

Gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten och FoU Välfärd 2022-04-29 

Nordanstigs Bostäder AB 2022-04-20 

Företagshälsovårdsnämnden 2022-04-29 

 

Övrigt 

Verksamhetsberättelse 2021 för Arkiv Gävleborg 
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§ 143 Dnr 2022-000038 

Information och övriga ärenden. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

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

väcka eventuella extraärenden. 

Stig Eng (C) har vid kommunstyrelsens sammanträde 3 mars 2022 frågat om en 

raststuga i Gnarp där bygglovet eller byggnationen är överklagat. Vidare frågar han 

vem det är som är ansvarig om en person som vandrar efter tex Vallstigen skadar 

sig. 

Vid dagens sammanträde deltar verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd och 

stadsarkitekt Douglas Helsing och svarar att bygglovet och byggnationen som är 

överklagat i Gnarp gäller strandskyddsdispens för en enkel raststuga som skulle 

vara öppen för allmänheten. Därefter har påbyggnationen fortsatt med indragning 

av el och inredning av kök. raststugan hålls nu låst. Anmälningar från allmänheten 

har inkommit och även Länsstyrelsen Gävleborg har kontaktat kommunen i ärendet. 

Det finns en misstanke om miljöbrott och det har anmälts till Polisen. 

När det gäller ansvarsfrågan för vandrare på Vallstigen så är inte det utrett ännu.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll § 44/2022, dok nr 130348. 

 

 


