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§ 38 Dnr 2017-000351  

Godkännande av dagordning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna dagordningen med föreslagna tillägg.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska godkänna dagordningen.  

Följande extraärenden anmäls: 

• Skolskjutsar 

• Datorer till elever i grundskolan 

• Egenavgift förskolan 

• Kommunstyrelsens dagordning 

Följande ärende utgår: 

Ärende 3 Information från ledningsutskottets verksamheter. 
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§ 39 Dnr 2020-000032  

Ordföranden informerar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) informerar om följande aktuella 

ärenden: 

Just nu kretsar det mesta kring Corona. De flesta möten som sker på annan ort ställs 

in eller sker digitalt. Det känns som att verksamheterna rullar på och fungerar trots 

svårigheter som dyker upp på grund av pandemin. Det om något visar på att vi har 

en väldigt bra verksamhet i Nordanstig. Allt från en bra fungerande ledningsgrupp 

med verksamhetschefer till enhetschefer och personal. 

Nya kommunchefen Erik Hedlund har nu kommit in i verksamheten, kanske inte 

med den introduktion som var tänkt. Men det känns nu väldigt tryggt med Erik på 

plats. 

Politiskt är och blir det en omställning där vi tänker mer på att bara hålla möten som 

är tvunget, eller att hålla möten digitala. Vi försöker att hålla nere antalet 

närvarande på våra möten och i större lokaler. Kommunfullmäktige den 27 april 

ligger nog i farozonen. Det är mycket troligt att vi kommer att behöva minimera 

antalet ledamöter om det är så att mötet kan hållas. Vi har alla ett ansvar i detta.  

Positivt är dock att regeringen beslutat att skjuta till mer pengar till kommuner och 

regioner. Det kommer att behövas! 

Sundsvallsregionen 

Nästa möte är inplanerat till den 15/5, ej bestämt var. 

Hälsingerådet 

Planerat möte den 8/4 blev inställt. Nästa möte är inplanerat till den 26/5. 

Postnord 

Vi träffade Postnord på grund av deras planerade nedläggning av verksamhet i 

Bergsjö. Det meddelades att avsikten var att vara ur lokalerna till den 1/6 men de 

har sedan skjutit upp det till oktober. Det innebär minst 8st tappade arbetstillfällen i 

kommunen.   

Företagsbesök 

Vi har haft 2 st företagsbesök under mars månad, alla resterande inbokade under 

mars och april är nu inställda. 

KS-beredning för framtida fastighetsinvesteringar 

Gruppen hade ett möte den 26/3 där vi diskuterade SÄBO 

Nästa möte är inbokad till den 23/4.  
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Forts. § 39 

 

Regionalt kommunsamråd 

Var planerad till den 20/3, men blev inställt. 

Näringslivsrådet/Näringslivet 

Näringslivsrådet har ett extra möte den 2/4.  

Många av våra företag har det extremt tufft just nu. Näringslivsenheten jobbar nu 

med att samla in information om hur läget är och vad som skulle behövas. Vi tittar 

på vad vi som kommun kan göra för att underlätta. 
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§ 40 Dnr 2020-000034  

Information från utbildningsutskottets verksamheter. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsutskottets ordförande Anette Nybom (S) informerar om följande 

aktuella ärenden: 

Det som dominerar nu är naturligtvis Coronakrisen på såväl nationell, regional som 

lokal nivå. 

Dagliga krismöten med uppföljningar av situationen i respektive verksamheter tar 

tid och är prioriterat.  

Den ekonomiska redovisningen för mars visar ett överdrag mot riktvärdet. 

Förvaltningschef känner sig inte orolig då det finns förklaringar som handlar om 

utgifter som inte följer periodiseringen. Ledningsgruppen har ekonomin som 

stående punkt i samband med sina träffar. Ledningsgruppen har fått i uppdrag att 

redovisa sina verksamheters åtgärder/analys för att komma i balans med budget. 

Förvaltningschef, idrottslärare och ordförande var ombedda att närvara då 

beredningsgruppen för framtida investeringar diskuterade Bergsjö skolor. 

Coronasituationen medför att vi har skjutit på de två kvarvarande dialogerna i 

Bergsjö till hösten. 
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§ 41 Dnr 2020-000006  

Redovisning enligt Årsplan 2020 för 
utbildningsverksamheten. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta förslag till årsplan 2020 för utbildningsverksamheten. 

2. Uppdra till utbildningsutskottet att särskilt följa eleverna i årskurs 3 och 6 och 

deras betygsutveckling. 

3. I övrigt godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska följa verksamheten inom Utbildning. Verksamhetschef Eva 

Fors, presenterade en reviderad årsplan för redovisningen för år 2020. 

Vid dagens sammanträde redovisas sammanställningar och analyser av betygen för 

årskurs 6 per 2019 för Bergsjö skola, Bringsta skola och Gnarps skola. Vidare 

redovisas antalet legitimerade lärare Bergsjö skola 1-9 för vårterminen 2019 och för 

Gnarps skola för vårterminen 2020 och för Bringsta skola, Lönnbergsskolan och 

Arthur Engbergskolan för vårterminen 2020. 

Eva Fors redovisar även Ledningsdeklarationen, Bästa skolkommun och 

lärartätheten per 100 elever.  

Beslutsunderlag 

Utbildningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner den reviderade 

årsplanen samt att i övrigt godkänna informationen (utbildningsutskottets protokoll 

§ 29/2020).  

Yrkanden 

Anette Nybom (S) yrkar att kommunstyrelsen antar årsplanen samt att 

utbildningsutskottet får i uppdrag att särskilt följa eleverna i årskurs 3 och 6 och 

deras betygsutveckling.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Anette Nyboms yrkande och finner det antaget.  
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§ 42 Dnr 2020-000035  

Information från omsorgsutskottets verksamheter. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottets ordförande Carina Ohlson (S) informera om följande aktuella 

ärenden: 

Social omsorg 

Vi har dragit ner på utåtriktad verksamhet, hembesök görs bara vid stora behov, 

personalen jobbar hemifrån när det fungerar om de har förkylningssymptom.  

Utbildningar, kurser och möten sker digitalt om det fungerar annars ställs de in. 

Endast bokade besök på individ- och familjeomsorgen. Vi har ju liksom alla 

verksamheter personer i riskgrupper både bland personal, anhöriga och hos de som 

finns i olika verksamheter hos oss.  

Framåt ser jag med oro på försörjningsstödet, där kan det komma många nya 

ansökningar eftersom många kan bli varslade, har man då inte A-kassa blir det 

kommunen som får ökade kostnader.  

Vård och omsorg 

Idag, 2020-03-24 har vi en person med förkylningssymptom inom vår SÄBO-

verksamhet, den personen är isolerad. 

Personalen räcker för dagen till eftersom man stängt de dagliga verksamheterna för 

att kunna täcka upp vikariebehovet som finns.  

Det stora problemet förutom Corona som vi idag inte har inom våra boenden är 

calici (vinterkräksjuka). Eftersom det smittar har man tagit in extrapersonal på ett 

av boendena nattetid för att stoppa smittspridningen ännu effektivare.  

Utifrån den extraordinära situationen oroar sig enhetscheferna för budgeten, men 

utifrån den pandemi som härjar ser jag inte att budgeten är vårt största problem. 

Eftersom man från riksdagen sagt att man betalar sjukpenning från första dagen tror 

i alla fall jag att just den delen inte blir bekymmersam.  

Bekymret är snarare att man inte kan driva de åtgärder man tänkt sig effektivt, 

vilket är olyckligt eftersom all personal verkligen var taggade i det arbetet.  

Från utskottet kommer vi framåt att tänka noga på vilka siffror och vad vi ska 

skicka vidare till kommunstyrelsen, för att man där ska veta hur arbetet i utskottets 

verksamheter mår och går. 

Vi får idag bra analyser från ekonomi och vi följer upp i princip allt som sker i 

verksamheten, det ska inte kommunstyrelsen behöva göra, därför ska vi verkligen 

djuploda vad som ska vidare och inte.                                
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§ 43 Dnr 2020-000115  

Rapport aktuellt om Coronaviruset och Covid-19. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund informerar bl.a. om följande: 

Kommunchefen leder dagligen möten i krisledningsgruppen besående av 

verksamhetschefer och vissa funktioner (exempelvis MAS). Mötena behövs för att 

fatta grund för beslut i hanteringen av coronaviruset. Ola Wigg (S), 

kommunstyrelsens ordförande, deltar på mötena så politisk nivå är informerad om 

den dagliga krishanteringen. 

Krisledningen arbetar i övrigt enligt ordinarie organisationsstruktur för att behålla 

den trygghet och närhet i arbetet som behövs för effektiv hantering av problem. 

Vidare informerar Erik Hedlund om kommunens krisledningsnämnd, dess uppdrag 

och när den kan kallas in.  

En rapport lämnas för respektive verksamhet och hur de påverkas med anledning av 

coronavirusets utveckling. 
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§ 44 Dnr 2019-000191  

Medborgarundersökningen 2019. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

En medborgarundersökning har genomfördes under hösten 2019 med ett 

slumpmässigt urval på 800 personer i åldrarna 18–84 år. Av dessa besvarade 

41 procent enkäten som är uppdelad i tre delar: 

Medborgarnas syn på kommunen som en plats att leva och bo på, Nöjd- Region- 

Index (NRI) 

Medborgarnas syn på kommunens verksamheter, Nöjd –Medborgar-index (NMI) 

Medborgarnas syn på sitt inflytande i kommunen, Nöjd –Inflytande –Index (NII) 

Medborgarundersökningen görs för att följa upp kommunens övergripande vision 

och mål samt för att fånga upp medborgarnas attityder till kommunen. 

Resultatet bör utgöra en viktig del av underlaget för kommande utvecklings- och 

förbättringsarbete med fokus på de områdena som Nordanstigs kommun kan 

påverka.   

Enhetschef Mats Widoff redovisar en kortfattad sammanfattning av 

undersökningens resultat.  

Beslutsunderlag 

1. Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige godkänner rapporten (Kristina 

Berglund och Mats Widoffs tjänsteutlåtande 2020-02-04). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner informationen 

(ledningsutskottets protokoll § 22/2020).  
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§ 45 Dnr 2020-000038  

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Det statliga stödet på ca 10 mnkr särskilt ska redovisas i kommunstyrelsen 

tillsammans med de merkostnader som coronakrisen medför och vilken 

påverkan det får på resultatet. 

2. I övrigt godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar uppföljning av de olika verksamheterna under 

kommunstyrelsen, genom volymer och nyckeltal per februari 2020.  

Redovisningen innehåller redovisning av verksamheternas kostnader. Vidare 

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

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

support, antal barn i kommunens utbildningsverksamhet, antal barn i friskolors 

utbildningsverksamhet, antal inskrivna barn i fritidshem, antal inskrivna barn i 

förskolan och grundskolan, antal inskrivna på kommunens flyktingenhet, antal 

KVOT-mottagna, antal vuxna över 20 år på kommunens flyktingenhet, antal 

inskrivna på Arbetsmarknadsenheten, antal beviljade hemtjänsttimmar, 

kommunal/privat/total, beviljad korttidsvård som har verkställts, effektivitet 

Hemtjänst, Vårddygn korttids, HSL antal avvikelser, HSL antal fallrapporter, Antal 

besök via trygghetsringning per månad, Bemanning SÄBO inkl. LSS, Lotsen och 

korttids, beviljad dagverksamhet som ännu inte verkställts, beviljad korttidsvård 

som ännu inte verkställts, beviljad Säbo som ännu inte verkställts, antal 

hemsjukvårdsuppdrag/period, antal beslut om ekonomiskt bistånd, antal 

placeringar, antal i skapade anställningar inklusive utbildningskontrakt, antal 

inskrivna i KAA (kommunala aktivitetsansvaret, lagstadgad verksamhet 16-20 år, 

antal beslut enligt LSS och SoL m.m. 

Ekonomichef Björn Hylenius föredrar en ekonomisk uppföljning av 

verksamheternas kostnader mot budget per februari 2020. 

Prognosen visar ett utfall på helår enligt följande: 

Staben  -10 tkr 

Vård och Omsorg  -6 970 tkr 

Social omsorg  750 tkr 

Social myndighetsutövning  -7 080 tkr 

Prognosen på helår visar ett resultat på  7 860 tkr.  
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Forts. § 45 

 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheternas månadsrapport för februari 2020. 

2. Omsorgsutskottets protokoll § 18/2020. 

3. Ledningsutskottets protokoll § 17/2020. 

4. Utbildningsutskottets protokoll § 18/2020.  

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar att det statliga stödet på ca 10 mnkr särskilt ska redovisas i 

kommunstyrelsen tillsammans med de merkostnader som coronakrisen medför.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.  
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§ 46 Dnr 2020-000084  

Internkontrollrapport 2019 och Internkontrollplan  
för 2020. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Uppdra till utbildningsutskottet att komplettera internkontrollmomenten för sin 

verksamhet. 

2. I övrigt anta Internkontrollrapporten 2019 och Internkontrollplanen för 2020.  

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 2020. Kommunstyrelsen kan välja att lägga till andra 

kontroller, men också att ta bort kontroller som förvaltningen föreslagit. 

Utifrån verksamhetens genomförda kontroller har 2019 års internkontrollrapport 

sammanställts. Förvaltningen har även föreslagit möjliga kontrollmoment för 2020.  

Beslutsunderlag 

1. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner 2019 års 

internkontrollrapport samt antar förslag till 2020 års internkontrollplan 

(Kristina Berglunds tjänsteutlåtande 2020-01-23). 

2. Internkontrollrapport för 2019. 

3. Förslag till interkontrollplan för 2020. 

4. Utbildningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta 

Internkontrollrapporten 2019 och Internkontrollplanen för 2020 

(utbildningsutskottets protokoll § 31/2020). 

5. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta 

Internkontrollrapporten 2019 och Internkontrollplanen för 2020 

(ledningsutskottets protokoll § 41/2020). 

6. Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta 

Internkontrollrapporten 2019 och Internkontrollplanen för 2020 

(omsorgsutskottets protokoll § 31/2020).  

  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(47) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 46 

 

Yrkanden 

Anette Nybom (S) med bifall av Andreas Högdahl (NoP) yrkar att 

utbildningsutskottet får i uppdrag att komplettera internkontrollmomenten för sin 

verksamhet.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Anette Nyboms yrkande och finner det antaget.  

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(47) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 47 Dnr 2020-000091  

Årsredovisning 2019 för Nordanstigs kommun. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Godkänna årsredovisning samt sammanställd redovisning för Nordanstigs 

kommun 2019.  

2. Fastställa balanskravsöverskottet 2019 till 3,0 mnkr.  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomikontoret har sammanställt bokslut samt årsredovisning för Nordanstigs 

kommun 2019.  

Kommunen visar ett positivt resultat på 7,7 mnkr (miljoner kronor) och ett 

sammanställt resultat (koncernen) på 11,3 mnkr. 

Kommunens överskott efter balanskravsutredning är 3,0 mnkr. 

Kommunstyrelsen visar följande avvikelser i bokslutet mot budget: 

Verksamheter  

Stab     2,2 mnkr  

Samhällsutveckling och kommunikation   1,1 mnkr 

Teknik och hållbarhet    9,4 mnkr 

Utbildning     1,0 mnkr 

Vård och omsorg                       -23,2 mnkr 

Social omsorg                          -6,3 mnkr 

Budgeterat resultat för kommunen är 2,9 mnkr. Årets resultat på 7,7 mnkr avviker 

positivt mot budget med 4,8 mnkr.   

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna 

årsredovisning samt sammanställd redovisning för Nordanstigs kommun 2019. 

Fastställa balanskravsöverskottet 2019 till 3,0 mnkr (Kristina Berglunds och 

Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2020-03-17). 

2. Ledningsutskottet beslutar godkänna informationen (ledningsutskottets 

protokoll § 33/2020). 

3. Utbildningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar utbildningsutskottets 

bokslut 2019 (utbildningsutskottets protokoll § 23/2020). 

4. Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner bokslutsrapporten 

för Social omsorg 2019 samt bokslutsrapporten för Vård och omsorg 2019 

(omsorgsutskottets protokoll § 26/2020).  

      

         



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(47) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 48 Dnr 2020-000128  

Årsredovisning 2019 för Nordanstigs Bostäder AB. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna årsredovisning 2019 för Nordanstigs Bostäder AB.  

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Nordanstigs Bostäder AB har inkommit med årsredovisning för 

verksamhetsåret 2019. 

Bolaget visar ett positivt resultat med 3 317 746 kronor.  

      

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(47) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 49 Dnr 2020-000130  

Årsredovisning 2019 för Nordanstigs Fjärrvärme AB. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna årsredovisning 2019 för Nordanstigs Fjärrvärme AB.  

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Nordanstigs Fjärrvärme AB har inkommit med årsredovisning för 

verksamhetsåret 2019. 

Bolaget visar ett positivt resultat med 344 kronor.  

      

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(47) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 50 Dnr 2020-000129  

Årsredovisning 2019 för Nordanstigs Fastighets AB. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna årsredovisning 2019 för Nordanstigs Fastighets AB.  

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Nordanstigs Fastighets AB har inkommit med årsredovisning för 

verksamhetsåret 2019. 

Bolaget visar ett negativt resultat med 33 760 kronor.  

      

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(47) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 51 Dnr 2020-000132  

Årsredovisning 2019 för Nordanstigs 
Kommunfastigheter AB. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna årsredovisning 2019 för Nordanstigs Kommunfastigheter AB.  

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Nordanstigs Kommunfastigheter AB har inkommit med 

årsredovisning för verksamhetsåret 2019. 

Bolaget visar ett positivt resultat med 4 272 kronor.  

      

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(47) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 52 Dnr 2020-000133  

Årsredovisning 2019 för Nordanstig Vatten AB. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna årsredovisning 2019 för Nordanstig Vatten AB.  

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Nordanstig Vatten AB har inkommit med årsredovisning för 

verksamhetsåret 2019. 

Bolaget visar ett nollresultat.  

      

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(47) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 53 Dnr 2020-000134  

Årsredovisning 2019 för MittSverige Vatten och  
Avfall AB. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna årsredovisning 2019 för MittSverige Vatten och Avfall AB.  

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för MittSverige Vatten och Avfall AB har inkommit med årsredovisning 

för verksamhetsåret 2019 

Bolaget visar ett nollresultat.  

      

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(47) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 54 Dnr 2020-000131  

Årsredovisning 2019 för Fiberstaden AB. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna årsredovisning 2019 för Fiberstaden AB.  

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Fiberstaden AB har inkommit med årsredovisning för verksamhetsåret 

2019 

Bolaget visar ett positivt resultat med 3 481 222 kronor.  

      

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(47) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 55 Dnr 2020-000073  

Uppföljning investeringsbudget 2020. 

Kommunstyrelsens beslut 

Uppdra till verksamheten att fortsätta arbeta för att årets investeringar ska 

genomföras. 

I övrigt godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheten har sammanställt en uppföljning av de pågående 

investeringsprojekten för år 2020. Den totala budgeten för årets investeringar är 22 

mnkr. De kvarvarande investeringsmedlen 8 302 tkr från 2018 års 

investeringsbudget är överförda till 2020 och även 21 950 tkr från 2019. 

Sammantaget är 2020 års investeringsbudget på 52 252 tkr. 

Per februari 2020 är kostnader med 589 tkr bokförda. Prognosen på helår är att 

investeringar kommer att genomföras för 42 408 tkr samt att resterande 7 154 tkr 

kommer att överföras till 2021. 

Uppföljning av investeringsbudgeten för 2020 kommer att ske tre gånger under året.          

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar att verksamheten får i uppdrag att fortsätta arbeta för att årets 

investeringar ska genomföras.  

Propositionsordning 

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

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(47) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 56 Dnr 2020-000031  

Försäljning av fastigheten  Östanå 3:112, Ilsbo. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar  

1. Sälja fastigheten Östanå 3:112, till Sven-Åke Eriksson Västtjär 11, 829 91 

Ilsbo. 

2. Fastställa köpeskillingen till 50 000 kr (Femtiotusen kronor).  

3. Godkänna upprättat köpekontrakt samt uppdra till firmatecknarna att 

underteckna köpehandlingarna.      

Reservation 

Johan Norrby (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Deltar inte i beslutet 

Sven-Erik Sjölund (S) deltar inte i beslutet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Sven-Åke Eriksson har gjort en framställan om att förvärva fastigheten 

Östanå 3:112, Ilsbo församling.  

Fastigheten har en areal om 1054 m2 och priset fastställd till 47,50/m2 det innebär 

den totala köpeskillingen motsvarar 50 000 kr (Femtiotusen kronor). 

För området gäller en detaljplan som antagit 1979-01-19.    

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet.  

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att försälja fastigheten Östanå 

3:112, till Sven-Åke Eriksson Västtjär 11, 829 91 Ilsbo. Att fastställa 

köpekillnigen till 50 000 kr ((Hans-Åke Oxelhöjds och Delshad Salehs 

tjänsteutlåtande 2020-03-10). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att försälja fastigheten 

Östanå 3:112, till Sven-Åke Eriksson Västtjär 11, 829 91 Ilsbo. Att fastställa 

köpekillnigen till 50 000 kr (Femtiotusen kronor). Att godkänna upprättade 

köpehandlingar och uppdra till firmatecknarna att underteckna 

köpehandlingarna (ledningsutskottets protokoll § 36/2020). 

 

  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(47) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 56 

 

Yrkanden 

Stig Eng (C) med bifall av Tor Tolander (M) och Carina Ohlson (C) yrkar bifall till 

ledningsutskottets förslag. 

Johan Norrby (SD) yrkar avslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Johan Norrbys yrkanden och 

finner Stig Engs yrkande antaget.  

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(47) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 57 Dnr 2020-000135  

Aktiefördelning i Ostkustbanan 2015 AB. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Godkänna Region Västernorrlands försäljning av 190 aktier i Ostkustbanan 

2015 AB á 100 kronor styck för en total summa om 19 000 kronor till Timrå 

kommun. 

2. Godkänna Region Västernorrlands försäljning av 200 aktier i Ostkustbanan 

2015 AB á 100 kronor styck för en total summa om 20 000 kronor till Sollefteå 

kommun. 

3. Godkänna Region Västernorrlands försäljning av 100 aktier i Ostkustbanan 

2015 AB á 100 kronor styck för en total summa om 10 000 kronor till Ånge 

kommun. 

4. Ovanstående beslut gäller under förutsättning att samtliga delägare i bolaget 

godkänner affären.  

Sammanfattning av ärendet 

Tre kommuner i Västernorrland (Sollefteå kommun, Timrå kommun och Ånge 

kommun) har beslutat köpa aktier (Timrå kommun) eller är mitt i processen med att 

fatta beslut om att köpa aktier i bolaget Ostkustbanan 2015 AB (Sollefteå kommun 

och Ånge kommun). 

Aktierna säljs av Region Västernorrland till respektive kommun (Sollefteå kommun 

2,0 procent, Timrå kommun 1,9 procent och Ånge kommun 1,0 procent) och måste 

godkännas av alla delägare. 

Beslut från respektive ägare bör vara fattade och kommunicerade innan 

bolagsstämman 15 maj 2020.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att godkänna Region Västernorrlands försäljning av 

190 aktier i Ostkustbanan 2015 AB á 100 kronor styck för en total summa om 19 

000 kronor till Timrå kommun, att godkänna Region Västernorrlands försäljning av 

200 aktier i Ostkustbanan 2015 AB á 100 kronor styck för en total summa om 20 

000 kronor till Sollefteå kommun, att godkänna Region Västernorrlands försäljning 

av 100 aktier i Ostkustbanan 2015 AB á 100 kronor styck för en total summa om 10 

000 kronor till Ånge kommun, samt att ovanstående beslut gäller under 

förutsättning att samtliga delägare i bolaget godkänner affären (Erik Hedlunds och 

Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2020-04-02). 

  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28(47) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 57 

  

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 29(47) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 58 Dnr 2018-000354  

Reviderad förbundsordning för Inköp Gävleborg. 

Kommunstyrelsens förslag 

Anta förslag till reviderad förbundsordning för Inköp Gävleborg.  

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige beslutade 30 september 2019 om reviderad förbundsordning efter 

Gävle kommuns begäran om utträde ur Inköp Gävleborg. 

Ytterligare förändringar behöver göras i förbundsordningen för Inköp Gävleborg. 

Förbundsdirektören för Inköp Gävleborg har lämnat ett förslag till justering av 

förbundsordningen som nu ska antas av kommunfullmäktige i respektive kommun. 

 

      

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30(47) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 59 Dnr 2020-000100  

Stimulansmedel för att motverka ensamhet bland äldre 
och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om 
personer med demenssjukdom.  

Kommunstyrelsens beslut 

Uppdra till verksamheten att senast den 31 oktober rekvirera statsbidrag för 2020 

från Socialstyrelsen avseende att motverka ensamhet bland äldre och för ökad 

kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom.    

Sammanfattning av ärendet 

2020-02-04 inkom från Socialstyrelsen anvisningar för att rekvirera stimulansmedel 

för att motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen 

om personer med demenssjukdom. Statsbidraget är en treårig bred satsning från 

regeringen till landets kommuner och omfattar 610 miljoner kronor för år 2020. 

Nordanstigs kommun kan rekvirera 766 328 kronor enligt fördelningsnyckel för år 

2020 och medlen kan användas till och med den 31 december 2020. Senast 2021-

02-28 ska redovisning till Socialstyrelsen vara återrapporterad gällande hur mycket 

stimulansmedel kommunen har använt, till vilken eller vilka målgrupper, samt till 

vilken eller vilka verksamheter. Stimulansmedel som inte har använts eller som inte 

har använts i enlighet med angivna villkor ska återbetalas till Socialstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att senast den 31 oktober 

rekvirera statsbidrag för 2020 från Socialstyrelsen avseende att motverka 

ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer 

med demenssjukdom (Karin Henningssons tjänsteutlåtande 2020-03-06). 

2. Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att senast den 31 

oktober rekvirera statsbidrag för 2020 från Socialstyrelsen avseende att 

motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen 

om personer med demenssjukdom (omsorgsutskottets protokoll § 28/2020). 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31(47) 
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2020-04-07 
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§ 60 Dnr 2020-000119  

Patientsäkerhetsberättelse Utbildning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans Medicinska Insats i 

Nordanstigs kommun 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Vårdgivare ska årligen sammanställa en så kallad patientsäkerhetsberättelse, en 

beskrivning av hur patientsäkerhetsarbetet bedrivits under föregående år. 

Verksamheten inom utbildning har sammanställt Patientsäkerhetsberättelse för 

Elevhälsans Medicinska Insats, Nordanstigs kommun för 2019. 

Patientsäkerhetsberättelsen är sammanställd av Annika Bergdahl-Frid enhetschef 

samt Carina Jervström, skolsköterska. 

Målsättningen för Elevhälsans medicinska insats är att klargöra rutiner och riktlinjer 

som säkerställer en säker vaccinering och vaccinhantering, god 

journaldokumentation och medicinska bedömningar som ser till att eleven får den 

hälso- och sjukvård hen är i behov av. Arbetet skall utföras med god kvalitet och 

hög patientsäkerhet, baserad på evidens och ske i enlighet med Uppsalas 

metodhandbok eller lokala rutiner och riktlinjer.  

Beslutsunderlag 

1. Patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans Medicinska Insats i Nordanstigs 

kommun 2019 (Carina Jervström och Annika Bergdahl-Frid). 

2. Utbildningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner 

patientsäkerhetsberättelsen (utbildningsutskottets protokoll § 35/2020).  
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Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32(47) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-07 
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§ 61 Dnr 2020-000074  

Antal justerare av protokoll. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avslår förslaget att oppositionen ska få justera kommunstyrelsens 

samtliga protokoll.  

Sammanfattning av ärendet 

Petra Modée (V) har i kommunstyrelsen föreslagit att det ska utredas om 

oppositionen kan få justera samtliga kommunstyrelsens protokoll. 

Kommunstyrelsen beslutade i § 240/2019-12-19, att uppdra till 

Fullmäktigeberedningen för demokrati att bereda ärendet. 

Beredningen har diskuterat ärendet och lämnat förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 

Fullmäktigeberedningen för demokrati föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 

kommunstyrelsens protokoll ska justeras av två ledamöter, en ur majoriteten och en 

ur oppositionen (Fullmäktigeberedningen för demokratis protokoll § 2/2020).  

Yrkanden 

Sven-Erik Sjölund (S), med bifall av Stig Eng (C) och Anette Nybom (S) yrkar 

avslag på förslaget. 

Tor Tolander (M) yrkar bifall till fullmäktigeberedningen för demokratis förslag. 

Sandra Bjelkelöv (SD) yrkar att en justerare utses ur oppositionen.  

Propositionsordning 

Ordföranden utser fullmäktigeberedningen för demokratis förslag som 

huvudförslag. 

Motförslag ska utses och ordföranden ställer proposition på Sven-Erik Sjölunds och 

Sandra Bjelkelövs yrkanden och finner Sven-Erik Sjölunds avslagsyrkande antaget 

som motförslag. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning. 

Den som stöder Sven-Erik Sjölunds yrkande rösta Ja. 

Den som stöder Sandra Bjelkelövs yrkande röstar Nej. 

Omröstningsresultat 

Med sju Ja-röster för Sven-Erik Sjölunds yrkande mot fem Nej-röster för Sandra 

Bjelkelövs yrkande antar kommunstyrelsen Sven-Erik Sjölunds yrkande som 

motförslag. 
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Forts. § 61 

Beslutande  Ja Nej Avstår 

Ola Wigg (S) ordf X 

Anette Nybom (S) X 

Kent Hammarström (S) X 

Sven-Erik Sjölund (S) X 

Stig Eng (C)  X 

Carina Ohlson (C) X 

Andreas Högdahl (NOP) X 

Tor Tolander (M)  X 

Michael Wallin (M)  X 

Per-Ola Wadin (L)  X 

Sandra Bjelkelöv (SD)  X 

Johan Norrby (SD)  X 

Summa  7 5 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på fullmäktigeberedningen för demokratis förslag 

och Sven-Erik Sjölunds avslagsyrkande och finner Sven-Erik Sjölunds 

avslagsyrkande antaget. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning. 

Den som stöder fullmäktigeberedningen för demokratis förslag röstar Ja. 

Den som stöder Sven-Erik Sjölunds avslagsyrkande röstar Nej. 

Omröstningsresultat 

Sex Ja-röster för fullmäktigeberedningen för demokratis förslag och sex Nej-röster 

för Sven-Erik Sjölunds yrkande. Med ordförandens utslagsröst antar 

kommunstyrelsen Sven-Erik Sjölunds avslagsyrkande. 

Beslutande  Ja Nej Avstår 

Ola Wigg (S) ordf  X 

Anette Nybom (S)  X 

Kent Hammarström (S)  X 

Sven-Erik Sjölund (S)  X 

Stig Eng (C)   X 

Carina Ohlson (C)  X 

Andreas Högdahl (NOP) X 

Tor Tolander (M) X 

Michael Wallin (M) X 

Per-Ola Wadin (L) X 

Sandra Bjelkelöv (SD) X 

Johan Norrby (SD) X 

Summa  6 6  
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§ 62 Dnr 2019-000348  

Delrapport från kommunstyrelseberedning för 
kommunens framtida fastighetsinvesteringar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har under 2018 och 2019 tagit fram en lokalförsörjningsplan och ett 

underlag för ett EPC-projekt, i syfte att minska kommunkoncernens fastigheters 

miljöpåverkan. 

Behoven av investeringar är omfattande och behöver planeras och prioriteras med 

långsiktighet, förankring och delaktighet som en viktiga delar i beredningsarbetet. 

Kommunens lokaler är många gånger en känslig fråga som på flera olika sätt har 

stor påverkan lokalt i kommunens olika orter. Frågan behöver därför av många skäl 

förankras mycket väl politiskt.  

En kommunstyrelseberedning tillsattes under 2019 och ordföranden Ola Wigg (S) 

informerar om beredningens pågående arbete.  
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§ 63 Dnr 2020-000146  

Utökning av checkkredit för Nordanstigs kommun. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Utöka kommunens checkkredit till 30,0 mnkr.  

Sammanfattning av ärendet 

I dagsläget har kommunkoncernen en checkkredit på 10,0 mnkr. Vid bokslutet 2019 

visade kommunen en stabil kassalikviditet. Rådande läge till följderna av covid-19 

gör det svårt för kommunen och bolag i koncernen att veta de ekonomiska 

följderna. Troligt är dock att det kan få konsekvenser på vår likviditet som då skulle 

försämras till följd av att till exempel kunders betalningsförmåga försämras och att 

betalningsfristen till leverantörer förkortas.  

Att höja vår checkkredit skapar ett visst handlingsutrymme tillfälligt. 

Ekonomisk påverkan 

Kostnad för checkkredit är 0,1% av beloppet + gällande räntesats på utnyttjat 

belopp (för närvarande 0,174%).   

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar utöka kommunens checkkredit till 

30,0 mnkr (Erik Hedlunds och Erica Norlings tjänsteutlåtande 2020-03-30).  

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(47) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 64 Dnr 2020-000147  

Lån för investeringar år 2020. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar  

Lån för investeringsnivån 52 252 tkr avseende 2020 får upphandlas från 

kreditinstitut för att finansiera investeringar i kommunen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har i 2020 års budget inga finansiella mål avseende investeringar. 

Tidigare har målet varit att samtliga investeringar bör finansieras med egna medel 

och/eller specifika bidrag. 

Investeringarna för 2020 uppgår till 52 252 tkr. EPC-projektet ingår inte i detta utan 

hanteras separat och upplånas i sin helhet. Självfinansieringsgraden utifrån 2020 års 

budget blir endast 45 procent vilket medför lånebehov. Beräkningen av 

självfinansieringsgraden är årets resultat plus årets avskrivningar i förhållande till 

investeringsnivån. 

Likviditeten för kommunen är för tillfället god, men kommer att belastas av 

ovannämnda investeringsnivå. Följden av det blir förmodligen att det finansiella 

målet om att likviditeten ska vara minst 100 procent ej kan uppnås. 

Detta innebär att kommunen sannolikt inte klarar att finansiera hela 

investeringsbeloppet utan att uppta lån.   

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att lån för investeringsnivån 52 252 

tkr avseende 2020 får upphandlas från kreditinstitut för att finansiera investeringar i 

kommunen (Erik Hedlunds och Marianne Unborgs tjänsteutlåtande 2020-03-30).  

Yrkanden 

Stig Eng (C), med bifall av Tor Tolander (M), yrkar bifall till verksamhetens 

förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.  
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§ 65 Dnr 2020-000149  

Deltagande på distans för fullmäktige, kommunstyrelse 
och nämnd. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Medge att ledamöter i kommunfullmäktige får delta på distans, enligt 

kommunallagen 5 kap. 16 §. 

2. Revidera fullmäktiges arbetsordning enligt förslaget från Sveriges Kommuner 

och Regioner och därmed inkludera möjligheten till deltagande på distans. 

Deltagande på distans ska anmälas till ordföranden senast en arbetsdag innan 

sammanträdet. 

3. Medge att ledamöter i kommunstyrelsen, sociala myndighetsnämnden, 

byggnadsnämnden, valnämnden och krisledningsnämnden får delta på distans, 

enligt kommunallagen 6 kap. 24 §. 

4. Revidera kommunstyrelsens, sociala myndighetsnämndens, byggnämndens, 

valnämndens och krisledningsnämndens reglementen enligt förslag från 

Sveriges Kommuner och Regioner och därmed inkludera möjligheten till 

deltagande på distans. 

5. Uppdra till kommunstyrelsen, sociala myndighetsnämnden, byggnämnden, 

valnämnden och krisledningsnämnden att besluta om formerna för sina 

ledamöters deltagande på distans. 

6. Beslutet börjar gälla när fullmäktiges protokoll är justerat.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta SKR:s förslag till former för deltagande i sammanträde på distans. 

Deltagande på distans ska anmälas till ordföranden senast en arbetsdag innan 

sammanträdet. 

2. Beslutet gäller under förutsättning av fullmäktiges beslut i ärendet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige kan enligt 5 kap. 16 § kommunallagen ge ledamöter möjligheten att 

delta på fullmäktiges sammanträden på distans. 

Fullmäktige kan enligt 6 kap. 24 § kommunallagen ge ledamöter i styrelsen och 

övriga nämnder möjlighet att delta i nämndsammanträden på distans.  

För deltagande på distans krävs enligt kommunallagen att ljud- och bildöverföring 

sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra 

på lika villkor. 

  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38(47) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Möjligheten ska användas om särskilda skäl föreligger och det är upp till 

ordföranden att godkänna om närvaro får ske på distans. 

Respektive nämnd måste närmare precisera formerna för sammanträde på distans.      

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar medge att ledamöter i 

kommunfullmäktige får delta på distans, enligt kommunallagen 5 kap. 16 §. 

Revidera fullmäktiges arbetsordning enligt förslaget från Sveriges Kommuner och 

Regioner och därmed inkludera möjligheten till deltagande på distans. Deltagande 

på distans ska anmälas till ordföranden senast en arbetsdag innan sammanträdet. 

Medge att ledamöter i kommunstyrelsen, sociala myndighetsnämnden, 

byggnadsnämnden, valnämnden och krisledningsnämnden får delta på distans, 

enligt kommunallagen 6 kap. 24 §. Revidera kommunstyrelsens, sociala 

myndighetsnämndens, byggnämndens, valnämndens och krisledningsnämndens 

reglementen enligt förslag från Sveriges Kommuner och Regioner och därmed 

inkludera möjligheten till deltagande på distans. Uppdra till kommunstyrelsen, 

sociala myndighetsnämnden, byggnämnden, valnämnden och krisledningsnämnden 

att besluta om formerna för sina ledamöters deltagande på distans. Beslutet börjar 

gälla när fullmäktiges protokoll är justerat. Verksamheten föreslår vidare att 

kommunstyrelsen och respektive nämnd beslutar anta SKR:s förslag till former för 

deltagande i sammanträde på distans. Deltagande på distans ska anmälas till 

ordföranden senast en arbetsdag innan sammanträdet. Beslutet gäller under 

förutsättning av fullmäktiges beslut i ärendet (Erik Hedlunds och Eva Engströms 

tjänsteutlåtande 2020-04-03). 
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§ 66 Dnr 2020-000116  

Tillämpningsdokument och rutiner för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta förslag till Tillämpningsdokument och rutiner för det systematiska 

arbetsmiljöarbetet.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har antagit en personalpolicy som tillika är vår 

arbetsmiljöpolicy. Utifrån den har ett förslag till dokument om tillämpning och 

rutiner arbetats fram. Tillämpningsdokumentet syftar till att sprida kunskaper om 

hur chefer, skyddsombud och medarbetare kan arbeta systematiskt med sin 

arbetsmiljö och samtidigt följa lagstiftning och kommunens policy.  

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till 

Tillämpningsdokument och rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet 

(Maritta Rudhs tjänsteutlåtande 2020-03-20). 

2. Politiska ledningsgruppen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta 

förslag till Tillämpningsdokument och rutiner för det systematiska 

arbetsmiljöarbetet (politiska ledningsgruppens protokoll § 14/2020).   

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till förslaget.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.  
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§ 67 Dnr 2019-000513  

Översyn av placering av personalansvar och 
budgetberedning i kommunstyrelsens utskott. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Upplösa Politiska ledningsgruppen som utskott under kommunstyrelsen samt 

befria utskottet från sina uppdrag och dra tillbaka dess delegation. 

2. Tillföra ledningsutskottets uppdrag att ansvara särskilt för kommunstyrelsens 

uppdrag för 

Ekonomiska frågor 

Personalfrågor 

3. Tillföra ledningsutskottet följande uppgifter: 

Arbeta med Mål och budget samt noga följa den ekonomiska utvecklingen av 

kommunstyrelsens verksamheter. 

Övriga ärenden som rör kommunstyrelsens ekonomi 

Ärenden som rör kommunstyrelsens ansvar inom Personal     

4. Överföra Politiska ledningsgruppens delegation till Ledningsutskottet. 

5. Kommunstyrelsens presidium fördelar beredningsuppdrag för de ärenden som 

uppkommer som inte ligger i något av utskottens fastställda uppdrag eller som 

berör flera utskott. 

6. Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande, i samverkan 

med ordförandena i kommunstyrelsens utskott, bistår kommunstyrelsens 

ordförande i beredningen inför kommunstyrelsens sammanträden. 

7. Beslutet gäller från och med 1 juli 2020. 

8. En uppföljning av utskottens arbete ska genomföras som underlag till 

Fullmäktigeberedningen för Demokrati inför deras arbete med planering av 

nästa mandatperiod. 

          

Sammanfattning av ärendet 

Politiska ledningsgruppen är ett utskott under kommunstyrelsen med bl.a. uppdraget 

att särskilt ansvara för kommunstyrelsens uppdrag för ekonomiska frågor och 

personalfrågor, beredning av mål och budget m.m. 

Utskottet tillsattes 1 januari 2019 och består av fyra ledamöter; ordföranden i 

kommunstyrelsen, ordföranden i ledningsutskottet, ordföranden i 

utbildningsutskottet och ordföranden i omsorgsutskottet. 

Under 2019 har utskottet vid ett flertal tillfällen ifrågasatts då utskottet inte är 

tillsatt enligt Lag om proportionellt valsätt (1992:339) utan endast består av 

förtroendevalda ur majoriteten. I september 2019 utsågs därför 

oppositionsföreträdaren som adjungerad ledamot, dock utan beslutanderätt. 
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Forts. § 67 

 

 

Utifrån de diskussioner som har förts, och beslut som har fattats, i 

kommunstyrelsen, i politiska ledningsgruppen och i andra politiska sammanhang 

föreslår verksamheten att delarna som i dag är delegerat till politiska 

ledningsgruppen kring ekonomi och personal läggs tillbaka på ledningsutskottet. 

Därmed kan politiska ledningsgruppen upphöra som utskott men informellt fortsätta 

som arbetsgrupp för ordförandena i kommunstyrelsen och dess utskott. Här kan 

t.ex. beredningen av majoritetens budget ligga. 

Kommunstyrelsens presidium kan bistå ordföranden att bereda ärendena till 

kommunstyrelsens sammanträde och kan göra det i samråd med ordförandena i 

kommunstyrelsens utskott. 

Fördelning av de beredningsuppdrag för ärenden som uppkommer som inte ligger i 

något av utskottens fastställda uppdrag eller som berör flera utskott, kan fördelas av 

kommunstyrelsens presidium. 

Ekonomisk påverkan 

Ingen ekonomisk påverkan då sammanträdesarvodet m.m. för ledamöterna i 

Politiska ledningsgruppen ingår i deras årsarvoden.  

Om förslaget istället hade inneburit ett nytt utskott, ett ekonomi- och 

personalutskott, hade det blivit en ökad kostnad.   

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsen har lämnat ett uppdrag till verksamheten att utreda och 

säkerställa den parlamentariska strukturen i politiska ledningsgruppen samt se 

över om personal- och löneansvar ska läggas över på ett annat utskott 

(KS § 330/2019-12-03). 

2. Politiska ledningsgruppen har lämnat ett uppdrag till kommunchefen att bereda 

ärendet med inriktningen på de tre delarna Personalutskott med fem ledamöter, 

KS-beredning samt Politiska ledningsgruppen med ansvar för beredning av 

majoritetens budgetförslag. Rapport skulle lämnas på politiska 

ledningsgruppens sammanträde 21 januari 2020 (POL § 88/2019-12-17). 

3. Politiska ledningsgruppen har lämnat ett uppdrag till kommunchefen att bereda 

ärendet med inriktningen att ekonomi- och personalansvaret läggs tillbaka på 

ledningsutskottet men att beredningen av majoritetens budgetförslag ska 

fortsätta behandlas av politiska ledningsgruppen (POL § 7/2020-01-21).  

4. Kristina Berglunds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2020-02-05. 

5. Politiska ledningsgruppens protokoll § 15/2020.  
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§ 68 Dnr 2020-000153  

Inköp av nya och befintliga moduler. 

Kommunstyrelsens beslut 

Uppdra till verksamheten att köpa in 9 nya och 21 befintliga moduler samt 

iordningställa marken med VA, el och fiber till en total kostnad på 8,9 mnkr, samt 

godkänna att inköpen finansieras genom ombudgetering av följande investeringar 

2020. 

Till: Moduler till Bergsjö    8,9 mnkr 

Från: Bredbandsutbyggnad   -8,9 mnkr 

Om inte andra politiska beslut fattas angående omfattning på bredbandsutbyggnad 

ska, vid behov, ovan nämnda medel återföras till bredbandsutbyggnad. 

Om finansiering ej kan ske av återförandet via eget kapital finns möjligheten att 

uppta lån om maximalt 18 mnkr i enlighet med kommunfullmäktiges beslut § 

5/2018. Lån på 20 mnkr finns redan upptaget.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsmiljön för elever och personal inom skolverksamheten i Bergsjö påverkas 

negativt på grund av brist på lokaler anpassade för verksamhetens behov. För att 

förbättra arbetsmiljön föreslår förvaltningen att nio nya modulbyggnader (se bilaga 

1) köps in, till en kostnad på 3 657 tkr (se bilaga 2), för att tillgodose behovet av 

ökad lokalyta för elevhälsan och Lönnbergsskolan. För att minska kommunens 

hyreskostnader för moduler föreslår förvaltningen att de 21 moduler som 

kommunen hyr idag köps in för 4 619 tkr (se bilaga 3–4).  

Inom den närmaste femårsperioden bedöms det inte som möjligt att tillgodose 

skolverksamhetens lokalbehov på annat vis än genom att verksamheten får tillgång 

till fler modulbyggnader. Lokalbehovet för skolverksamheten i Bergsjö väntas inte 

förändras nämnvärt på fem års sikt.  

Elevhälsan har behov av ett rum där allmänna hälsokontroller kan genomföras och 

möten hållas med elever och vårdnadshavare. I detta rum behöver även finnas 

utrymme för skolsköterskans arbetsplats och ett förvaringsskåp. Specialpedagogen 

och kuratorn är också i behov av ett rum där möten kan hållas och där det finns 

utrymme för en arbetsplats och ett förvaringsskåp. För att skydda elevernas 

privatliv efterfrågar skolverksamheten en gemensam dörr till elevhälsans olika delar 

och ett väntrum mellan ytterdörren och dörrarna till skolsköterskan respektive 

kuratorn och specialpedagogen. 

Skolverksamheten har meddelat att Lönnbergsskolan är i behov av ytterligare 

skollokaler. Behovet uppgår till två fullstora klassrum och tre mindre grupprum 

samt ett kapprum med toaletter och plats för att förvara ytterkläder. 
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Forts. § 68 

 

Förvaltningens förslag är att nio nya modulbyggnader köps in, till en kostnad på 

3 657 tkr, för att tillgodose skolverksamhetens behov av ytterligare lokaler i 

Bergsjö. De 21 moduler som hyrs idag föreslår förvaltningen att kommunen köper 

in för 4 619 tkr. 

Ekonomisk påverkan 

Förslaget innebär att kostnaden för att hyra 21 moduler upphör, vilket medför en 

minskad hyreskostnad på knappt 950 tkr per år. Samtidigt innebär förslaget, att 

köpa in 9 nya och 21 befintliga moduler, att kapitalkostnaden ökar med upp till 

572 tkr per år. Kostnaden för att hyra befintliga 21 moduler under fem års tid 

motsvarar ungefär inköpskostnaden för samma byggnader. Kostnaden för att hyra 

ytterligare 9 moduler skulle uppgå till 432 tkr per år. 

Miljömässig påverkan 

Genom att utöka antalet moduler kommer arbetsmiljön för skolelever och personal 

förbättras i Bergsjö. Förslaget bedöms få begränsad påverkan på klimatet och den 

lokala naturmiljön.   

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelseberedningen för framtida fastighetsinvesteringar beslutar att 

inriktningen är att köpa in två moduler för att snabbt komma till en lösning för 

skollokalerna i Bergsjö. Uppdra till verksamheten att bereda ärendet till 

kommunstyrelsens sammanträde 7 april 2020 (KS-beredningens protokoll 

§ 6/2020). 

2. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunen ska köpa in 

9 nya och 21 befintliga moduler samt iordningställa marken med VA, el och 

fiber till en total kostnad på 8,9 mnkr, samt godkänna att inköpen finansieras 

genom ombudgetering av följande investeringar 2020. 

Till: Moduler till Bergsjö 8,9 mnkr 

Från: Bredbandsutbyggnad -8,9 mnkr 

Om inte andra politiska beslut fattas angående omfattning på 

bredbandsutbyggnad ska, vid behov, ovan nämnda medel återföras till 

bredbandsutbyggnad. Om finansiering ej kan ske av återförandet via eget 

kapital finns möjligheten att uppta lån om maximalt 18 mnkr i enlighet med 

kommunfullmäktiges beslut § 5/2018. Lån på 20 mnkr finns redan upptaget 

(Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2020-04-03).  

Yrkanden 

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

Bergh (NoP), yrkar bifall till förslaget.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Tor Tolanders yrkande och finner det antaget.  
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§ 69 Dnr 2019-000266  

Komplettering av lokalkostnader för skolpeng 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta verksamhetens förslag till sammanställning av lokalkostnader för 

skolpeng 2019.  

Sammanfattning av ärendet 

Beräkningen av lokalkostnadsersättningen så som den är redovisad i 

grundberäkningen är diffus enligt Förvaltningsrättens bedömning. Lokalkostnaden 

har satts till ett totalbelopp, delats upp procentuellt på grundskola, förskola, 

fritidshem och förskoleklass och sedan fördelats på antalet elever. Varför den har 

uppdelats procentuellt och varför de specifika procentsatserna har valts kan inte 

utläsas.  

Förvaltningsrätten finner därför att redovisningen inte är möjlig att följa i denna del. 

Den får därmed anses brista i transparens. Inte heller har beräkningen förtydligats 

genom några inlagor i målet. 

Förvaltningsrätten noterar att begreppet lokalkostnad inte bara avser kostnader för 

hyra utan även driftskostnader, inventarier som inte är läromedel samt 

kapitalkostnader i form av ränta på lån och liknande. Kommunstyrelsens beräkning 

innehåller inte någon redogörelse vad gäller dessa poster.       

Beslutsunderlag 

1. Utbildningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta 

tjänsteutlåtandet (utbildningsutskottets protokoll § 34/2020). 

2. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen antar verksamhetens förslag till 

vad som ingår i lokalkostnader (Erik Hedlunds och Eva Fors tjänsteutlåtande 

2020-04-01).  
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§ 70 Dnr 2020-000039  

Redovisning av delegationsbeslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Följande delegationsbeslut redovisas: 

Lotteritillstånd Hassela IF 

Lotteritillstånd Bergsjö Hassela Alpina 

Lotteritillstånd VMK 50CC 

Fördelning av lokalt kommunalt aktivitetsstöd 

Tilldelning av drifts- och underhållsbidrag 

Pensionsärenden 2020 nr 1-13 

Ansökan om LOVA-bidrag för restaurering av Gnarpsån 

Yttrande i mål nr P 2964-19, Mark- och miljödomstolens dom, Vitesföreläggande 

ventilationskontroll Bergsjögården. 

Ledningsutskottets protokoll §§ 28-45 

Omsorgsutskottets protokoll §§ 15-31 

Utbildningsutskottets protokoll §§ 19-39 

Politiska ledningsgruppens protokoll §§ 11-20 
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§ 71 Dnr 2020-000036  

Delgivningar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Lägga delgivningarna till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Följande delgivningar redovisas: 

Protokoll 

Inköp Gävleborg 2020-01-14 

MittSverige Vatten & Avfall AB 2020-02-20 

Nordanstig Vatten AB 2020-02-20 

Region Gävleborg 2020-02-21 

Samordningsförbund Gävleborg 2020-03-20 
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§ 72 Dnr 2020-000037  

Information och övriga ärenden. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Skolskjutsar 

Uppdra till verksamheten att bereda förslaget att flytta kostnaden för 

skolskjutsar från verksamheten utbildning till verksamheten Tillväxt och 

Service. 

2. Egenavgift förskola 

Uppdra till kommunchef Erik Hedlund att undersöka om det går att bli befriad 

från avgift för förskola eller fritidsverksamheten från dagen då mad säger upp 

sin plats. 

3. I övrigt godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

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

väcka eventuella extraärenden. 

Skolskjutsar 

Tor Tolander (M) föreslår att kostnaden för skolskjutsar ska flyttas från 

verksamheten utbildning till verksamheten Tillväxt och Service. 

Elevdatorer från åk 3 

Från 2022 ska de nationella proven inom skolan göras via dator. Tor Tolander 

föreslår att Nordanstig förbereder för detta genom att elever från årskurs 3 får 

elevdatorer.  

Anette Nybom (S) svarar att en inventering och en kostnadsberäkning är utförd för 

att genomförande av datorer från årskurs 3. 

Egenavgift förskola 

Tor Tolander (M) tar upp frågan om egenavgift för förskola och fritidsverksamhet. 

Om en förälder blir arbetslös, kan den då bli befriad från avgiften för förskola och 

fritidsverksamhet direkt från den dag då de säger upp platsen? Anette Nybom (S) 

föreslår att kommunchefen får i uppdrag att bereda ärendet. Sven-Erik Sjölund (S) 

frågar vad som gäller vid kris och rätten till barnomsorg. Erik Hedlund svarar att vi 

följer lagen, alla har rätt till 15 timmars barnomsorg i veckan. 

Kommunstyrelsens dagordning 

Sandra Bjelkelöv (SD) påtalar att handlingarna till kommunstyrelsens 

sammanträden ofta läggs ut sent och blir tillgängliga för ledamöter och ersättare 

väldigt kort innan sammanträdet. Hon frågar även om det går att avisera att nya 

handlingar har lagts ut tex via sms. Verksamheten svarar att det är ambitionen att 

handlingarna ska vara tillgängliga senast fem dagar innan sammanträdet.  

                          

 


