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§ 156 Dnr 2021-000021  

Godkännande av dagordning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna dagordningen med redovisade ändringar. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska fastställa dagordningen. 

Följande extraärenden anmäls:  

Petter Bykvist (V): Tjänstepersoner tillgängliga för politiska frågor 

Följande ärende tas bort: 

Ärende 22 Avsägelse från politiskt uppdrag, Elisabeth Westrin (M). 

Övrigt 

Stefan Bergh (NoP) påtalar att vissa delar i beslutsunderlaget har lagts ut sent till 

politiken. 
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§ 157 Dnr 2021-000253  

Granskningsrapport IT-styrning 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Överlämna yttrande över revisionens granskningsrapport gällande IT-styrning 

till kommunrevisionen enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag 

2021-08-17. 

2. Delegera till kommunstyrelsens ordförande att hos Hudiksvalls kommun 

hemställa om utvärdering och åtgärder gällande styrning av Fiberstaden, med 

utgångspunkt i revisorernas granskningsrapport samt kommunstyrelsens 

yttrande över rapporten, avsnitt 3.1. 

3. Uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att bereda förslag till IT-strategi 

respektive IT-policy för fastställande i kommunstyrelsen senast 2021-12-31. 

4. Övriga åtgärder som vidtas av förvaltningen med anledning av revisionens 

granskning ska följas upp enligt plan i kommunstyrelsens yttrande över 

rapporten, avsnitt 4.1.       

Jäv 

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

 

Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i kommunen har PwC genomfört en 

revision av kommunens IT-förvaltning. Syftet var att bedöma om IT-styrningen i 

kommunen är ändamålsenlig och om detta sker med tillräcklig kontroll. 

Revisionen bedömer att kommunens IT-styrning är delvis ändamålsenlig och att 

den interna kontrollen inte är tillräcklig. 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande över rapporten. 

I yttrandet beskrivs vilka åtgärder som bör vidtas för att förbättra IT-styrningen i 

Nordanstigs kommun. 

IT-strateg Morgan Norell föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

1. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att överlämna yttrande 

över revisionens granskningsrapport gällande IT-styrning till 

kommunrevisionen enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag 2021-08-17, 

delegera till kommunstyrelsens ordförande att hos Hudiksvalls kommun 

hemställa om utvärdering och åtgärder gällande styrning av Fiberstaden, med 

utgångspunkt i revisorernas granskningsrapport samt kommunstyrelsens 

yttrande över rapporten, avsnitt 3.1,  
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Forts. § 157 

 

 

uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att bereda förslag till IT-strategi 

respektive IT-policy för fastställande i kommunstyrelsen senast 2021-12-31 

samt att övriga åtgärder som vidtas av förvaltningen med anledning av 

revisionens granskning ska följas upp enligt plan i kommunstyrelsens yttrande 

över rapporten, avsnitt 4.1 (ledningsutskottets protokoll § m154/2021, dok.nr. 

127306).       

2. Erik Hedlunds och Morgan Norells tjänsteutlåtande 2021-08-17, Yttrande över 

granskningsrapport - IT-styrning, dokumentnr 127069. 

3. Yttrande IT-styrning – v2, dokumentnr 127073. 

4. Granskningsrapport och missiv Granskning IT-styrning, dokumentnr 126716.                 
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§ 158 Dnr 2021-000016  

Ordföranden informerar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) informerar om följande aktuella 

ärenden: 

Efter en lång fin sommar har vi höstens första sammanträde tillsammans i fysisk 

form efter ett- och ett halvt år med digitala sammanträden. 

Samarbete, det tror jag är det som är förutsättningen för oss som en liten kommun 

att ha en möjlighet att utvecklas. Jag vill inte se någon ny kommunsammanslagning 

till storkommuner. 

Samverkan med Mittuniversitetet är ett sådant som kan betyda oerhört mycket vad 

gäller kompetensförsörjning och möjligheter till forskningsprojekt i kommunen 

samt våra företag. 

Varumärket Hälsingland är ett annat som kan komma att betyda mycket.  

Hälsingerådet har ambition att utvecklas till mer samarbete och att bli bättre på att 

ta vara på våra resurser samt kunna hämta hem mer medel från tex EU. 

Genom vårt deltagande i Sundsvallsregionen så är vi också med på det omfattande 

arbetet med att locka till etablering av en batterifabrik. 
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§ 159 Dnr 2020-000199  

Kommunchefen informerar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund informerar om följande aktuella ärenden: 

Sommaren har varit relativ lugn i verksamheterna trots den pågående pandemin. 

Inom omsorgen finns vissa svårigheter med att bemanna tjänsterna. 

Det genomförs en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet genom 

riskhantering, inventering och åtgärder. 

Riktlinjer för distans- och hemarbete för kommunens anställda håller på att tas 

fram. 

Medborgarenkäten har gått ut till 1 000 nordanstigsbor. 

Socialchef Kristina Berglund slutar som socialchef och blir i stället chef för 

elevhälsan från och med 13 september 2021. En tillfällig socialchef kommer att 

utses. 

En inspirationsdag kommer att genomföras för god hälsa och ett aktivt liv. Dagen 

genomförs via Generation PEP och genom vårt eget folkhälsoarbete. 
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§ 160 Dnr 2020-000115  

Coronaviruset, Covid-19. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund informerar om det aktuella läget för kommunens 

verksamheter i coronapandemin. 

Kommunen har nu tagit bort de sista begränsningarna i kommunens verksamheter. 

Kvar är endast de statliga restriktionerna. 

Smittspridningen i kommunen är fortsatt låg. 

En utvärdering av krisledningsarbetet under pandemin är genomförd. 
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§ 161 Dnr 2021-000024  

Information från utskotten. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottets ordförande Carina Ohlson (C) informerar om följande aktuella 

ärenden inom verksamheterna Omsorgen och sociala myndighetsnämnden: 

Kommunen har fått statliga bidrag för att motverka ensamhet för äldre. bland annat 

har tre utflykter har anordnats till Ersk-Matsgården. 

Verksamheten har en ansträngd personalsituation med flera sjukskrivningar som har 

resulterat i att andra har fått arbeta övertid. 

Ledningsutskottets ordförande Stig Eng (C) informerar om följande aktuella 

ärenden: 

Vid Hälsingerådet den 26 augusti 2021 kallades även ersättare in för att bredda 

informationen. Informationen var att utveckla Hälsingerådet med tre anställda, 

vilket är en rejäl förstärkning i förhållande till dagens halvtidstjänst. 

1. En person som arbetar med EU-frågor med koppling till Bryssel men även 

biträder kommunerna med olika bidrag (EU-medel). 

2. En projektledare för ett nytt EU-projekt för varumärket Hälsingland, där 

besöksnäringen skall marknadsföra både besök i vårt landskap kopplat till 

inflyttning och boende. 

3. En person som ska leda Hälsingerådet som samordnare i de olika frågor som blir 

aktuella för samarbete och utveckling för våra kommuner. 

Besöks- och inflyttningsprojektet är under 2022-2025 och ansökan omfattar 40 mkr. 

Den tänkta finansieringen är 20 mkr från strukturfonder inom EU, 10 mkr från 

Region Gävleborg, 1 mkr från företag och ambassadörer samt 9 mkr från 

hälsingekommunerna. Ansökan kommer att lämnas in under hösten om det blir 

klartecken från kommuner och region. Hälsingerådet hade även besök av chefen för 

arbetsförmedlingen i Gävleborg som beskrev deras nya roll efter den 

strukturförändring som man nu genomgår. 
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§ 162 Dnr 2020-000038  

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna ekonomirapporten. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen får en ekonomisk rapport per juli 2021. 

Verksamheterna redovisar en prognos för helåret 2021 med avvikelser mot budget. 

Kommunstyrelsen  

Staben  -1 684 tkr 

Tillväxt och service  2 895 tkr 

Utbildning  -1 990 tkr 

Vård och omsorg  -3 855 tkr 

Social omsorg  -2 100 tkr 

Sociala myndighetsnämnden  -10 750 tkr 

Sammantaget med avvikelser från de särskilda verksamheterna och avvikelser i 

skatteintäkter, statsbidrag med mera så visar prognosen ett positivt resultat på helår 

2021 med 27 307 tkr. 

Beslutsunderlag 

Månadsuppföljning per juli 2021, dok.nr. 127245. 
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§ 163 Dnr 2021-000187  

Begäran om utökad budget 2021 Sociala 
myndighetsnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

Återremittera ärendet till sociala myndighetsnämnden med följande motivering: 

Kommunstyrelsen har begärt in handlingar från sociala myndighetsnämnden och 

det är anmärkningsvärt att handlingarna inte är klara. Kommunstyrelsen ställer sig 

kritisk till handläggningen av ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 

Sociala myndighetsnämnden har idag en total budget på 19 121 tkr och har en 

prognos på 29 971 tkr. De största kostnaderna ligger på: (riktmärke april 33.3 %) 

• Institutionsvård vuxna, förbrukat 95% av budget i april. 

• Institutionsvård barn, förbrukat 51% i april 

• Familjehemsvård, förbrukat 61% i april 

• Försörjningsstöd, förbrukat 44% i april 

 

Med anledning av detta har sociala myndighetsnämnden inkommit med en begäran 

hos fullmäktige om få en utökad budget för 2021 med prognosticerade 10 850 tkr. 

Kommunstyrelsen följer sociala myndighetsnämndens utveckling och beslutade vid 

sitt sammanträde 8 juni 2021 att återremittera ärendet till sociala 

myndighetsnämnden för komplettering innehållande tydliga tidsplanerade åtgärder 

som leder till minskade kostnader på både kort (2021) och lång sikt (2022-23), en 

ny kompletterad begäran ska redovisas till kommunstyrelsens sammanträde 7 

september 2021 samt att sociala myndighetsnämnden även ska minska kostnaderna 

under tiden fram till kommunstyrelsens sammanträde 7 september 2021.   

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att nämnden (individ- och 

familjeomsorgen) får en utökad budget med prognosticerade 10 850 tkr 

(Erik Hedlunds och Kristina Norbergs tjänstutlåtande 2021-05-10, 

dokumentnr. 125791). 

2. Sociala myndighetsnämnden föreslår att fullmäktige beslutar att nämnden 

(individ- och familjeomsorgen) får en utökad budget med prognosticerade 

10 850 tkr (Sociala myndighetsnämndens protokoll § 81/2021, dokumentnr. 

126040). 
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Forts. § 163 

 

3. Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till sociala 

myndighetsnämnden för komplettering innehållande tydliga tidsplanerade 

åtgärder som leder till minskade kostnader på både kort (2021) och lång sikt 

(2022-23). En ny kompletterad begäran redovisas till kommunstyrelsens 

sammanträde 7 september 2021. Sociala myndighetsnämnden ska även minska 

kostnaderna under tiden fram till kommunstyrelsens sammanträde 7 september 

2021 (kommunstyrelsens protokoll § 132/2021, dok.nr. 126511).  

Yrkanden 

Carina Ohlson (C) med bifall av Tor Tolander (M), Stefan Bergh (NoP) och Ola 

Wigg (S) yrkar på att ärendet återremitteras till sociala myndighetsnämnden. 

Stig Eng (C) med bifall av Petter Bykvist (V), Lars Hed (M), Ola Wigg (S), Anette 

Nybom (S) och Stefan Bergh (NoP) yrkar tillägga som motivering till återremissen 

att kommunstyrelsen har begärt in handlingar från sociala myndighetsnämnden och 

att det är anmärkningsvärt att handlingarna inte är klara. Kommunstyrelsen ställer 

sig kritisk till handläggningen av ärendet. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras 

och finner att ärendet ska återremitteras.  

Ordföranden ställer därefter proposition på Stig Engs motivering till återremissen 

och finner den antagen. 
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§ 164 Dnr 2021-000004  

Begäran om utökad budget 2021 för Utbildning  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna utbildningsutskottets prognosticerade underskott i 2021 års budget 

med 2 mnkr. 

2. Uppdra till kommunchef Erik Hedlund att till nästa sammanträde lämna förslag 

på hur överskottet kan hanteras inom kommunstyrelsens budgetram. 

 

Sammanfattning av ärendet 

I mars prognosticerades utbildningsverksamhetens underskott till 500 tkr. De 

interkommunala ersättningarna (IKE) hade då inte kunnat prognosticerades. 

I tertialrapporten en månad senare prognosticerades IKE till ett underskott om 

1,3 mnkr. Utbildningsverksamhetens totalprognos pekade då mot 1,8 mnkr. Det 

lades då ett sparbeting om 1,3 mnkr för att täcka upp för utvecklingen av IKE. 

Besparingarna har genomförts enligt plan. Kostnaderna för IKE har dock den 

senaste månaden ökat med ytterligare 1,5 mnkr enligt prognos, varför 

verksamhetens totalprognos trots besparingar ökat med 200 tkr. Prognosen pekar nu 

mot ett underskott om 2 mnkr. 

Utöver IKE dras verksamheten med en enhet som inte klarar sin budget. Gnarps 

skola prognosticeras till ett underskott om 2 mnkr. Stora personalneddragningar har 

gjorts på enheten. Arbetssätt och processer behöver förändras för att verksamhet 

och säkerhet ska kunna upprätthållas. Verksamheten bedömning att det är omöjligt 

att nå längre än till det prognosticerade underskottet innevarande budgetår och att 

de inte mäktar med ytterligare besparingar utöver de 1,3 mnkr som genomfördes 

efter tertialrapporten. Utbildningsutskottet hemställer därför om att ett godkännande 

av det prognosticerade underskottet om 2 mnkr. 

Utbildningsutskottets ordförande Anette Nybom (S) föredrar ärendet.   

Beslutsunderlag 

Utbildningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner hemställan om ett 

prognosticerat underskott för 2021 om 2 mnkr (utbildningsutskottets protokoll 

§ 59/2021, dok.nr. 126566). 

Yrkanden 

Stefan Bergh (NoP) med bifall av Tor Tolander (M) yrkar bifall till 

utbildningsutskottets förslag. 

Stig Eng (C) med bifall av Tor Tolander (M) yrkar tillägga att kommunchef Erik 

Hedlund får i uppdrag att till nästa sammanträde lämna förslag på hur överskottet 

kan hanteras inom kommunstyrelsens budgetram. 
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Forts § 164 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stefan Berghs och Stig Engs yrkanden och 

finner dem antagna. 
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§ 165 Dnr 2021-000191  

Anställning av lärare i arbetsintegrerad utbildning  

Kommunstyrelsens beslut 

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

på avsedda enheter under läsåret 2021/22 i enlighet med Skollagen 2 kapitlet 18 §. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Möjligheten att rekrytera legitimerade och behöriga lärare inom förskola, fritidshem 

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

med Mittuniversitetet startade i september 2019 en arbetsintegrerad lärarutbildning. 

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

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

varandra.  

Utbildningsdagarna genomförs antingen på campus eller vid programmets 

lärcentranoder.  

Den arbetsintegrerade lärarutbildningen ges i form av grundlärarprogrammet 4-6 

NO (naturorienterande ämnen) och teknik. 

Studenten tas in på sina meriter och konkurrerar med övriga sökanden till 

utbildningen. Studenten skall även söka tjänst hos en arbetsgivare och bli antagen 

även där. 

Skollagen tillåter att verksamheten anställer en outbildad lärare som längst sex 

månader. Vid  anställningar längre än sex månader ska huvudmannen fatta beslut 

om detta. 

Ekonomisk påverkan 

Studenterna avlönas med ungefär 50% lön och jobbar 50%. Därmed är den 

ekonomiska påverkan i stort sett ingen alls. 

Beslutsunderlag 

Utbildningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar anställa Camilla 

Jakobsson, Sara Kolsmyr, Christine Sjölén och Johanna Tsupukka på avsedda 

enheter under läsåret 2021/22 i enlighet med Skollagen 2 kapitlet 18 § 

(utbildningsutskottets protokoll § 63, dok.nr. 126570). 
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§ 166 Dnr 2021-000258  

VA-taxa 2022 Nordanstig Vatten AB 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Godkänna oförändrade anläggningsavgifter att gälla inom vatten och avlopp 

för år 2022 (ex villa, vatten och spillvatten 150 tkr). 

2. Godkänna en höjning av den rörliga avgiften med 2,2% att gälla inom vatten 

och avlopp för år 2022 (ex villa, vatten och spillvatten, nytt pris 35,56 kr/m3).  

3. Godkänna en höjning av lägenhetsavgiften med 2,2% att gälla inom vatten och 

avlopp för år 2022 (ex villa, vatten och spillvatten, nytt pris 3 914 kr/år/lgh).  

4. Godkänna en höjning av grundavgiften med 2,2% att gälla inom vatten och 

avlopp för år 2022 (ex villa, vatten och spillvatten, nytt pris 3 973 kr/år). 

5. Godkänna VA-taxa för verksamhetsåret 2022 i dess helhet enligt bifogat 

förslag. 

6. Sammanfattningsvis är ökningen av taxan för genomsnittsvillan 23 kr per 

månad eller 281 kr per år och per lägenhet i flerfamiljshus är ökningen 16 kr 

per månad eller 196 kr per år. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige i Nordanstig beslutar årligen om grunder och principer samt 

avgiftsnivå för VA-taxan i Nordanstigs kommun.  

2020-11-23, § 76, beslutade Nordanstigs kommun om ett förlusttäckningsbidrag för 

2021-2024 på maximalt 0,6 mnkr per år. Förlusttäckningen ska täcka kostnaden för 

den överkapacitet som kommunen beslutade om vid VA-utbyggnaden i Sörfjärden, 

och medför till viss del att behovet av årliga taxehöjningar framåt kan begränsas. 

I god tid inför 2024 behöver ett förnyat beslut fastställas av kommunfullmäktige i 

Nordanstig för perioden 2025-2028. Beslutet kommer ta hänsyn till kvarstående 

överkapacitet i Sörfjärden. 

För att minimera behovet av taxehöjningar arbetar bolaget aktivt med de 

prioriteringar och effektiviseringar som är möjliga, utifrån uppdraget att leverera 

långsiktigt hållbar vattenförsörjning. 
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Forts. § 166 

 

Bolagets bedömning är att det krävs en intäktsökning på 2,2 procent för år 2022. 

Det kan jämföras med branschorganisationen Svensk Vattens beräkning för den 

årliga genomsnittshöjningen av VA-taxorna i Sverige, som kommer att ligga på 

cirka 6 procent (4 procent med tillägg av inflationen på cirka 2 procent). Under 

resterande period 2023-2025 bedöms behovet av årlig intäktshöjning för Nordanstig 

Vatten till 2-3 procent. 

Föreslagen intäktshöjning i Nordanstigs kommun på 2,2 procent innebär en höjning 

av taxan per månad med 23 kr för genomsnittsvillan, och 16 kr per lägenhet för 

flerfamiljshus. 

I framlagt förslag ökar fasta och rörliga parametrar i taxan i princip procentuellt 

lika. 

Anläggningsavgifterna för bostad, annan fastighet och obebyggd fastighet föreslås 

vara oförändrade inför 2022. 

Styrelsen i Nordanstig Vatten AB har 2021-05-27, § 20, behandlat förslag till 

anläggnings- och brukningsavgifter för verksamhetsåret 2022. 

Förslaget innehåller oförändrade anläggningsavgifter för 2022 men en höjning av 

den rörliga avgiften med 2,2 %, höjning av lägenhetsavgiften med 2,2 % samt 

höjning av grundavgiften med 2,2 %, samtliga att gälla inom vatten och avlopp för 

2022.    

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

besluta att: Godkänna oförändrade anläggningsavgifter att gälla inom vatten och 

avlopp för år 2022. Godkänna en höjning av den rörliga avgiften med 2,2% att gälla 

inom vatten och avlopp för år 2022. Godkänna en höjning av lägenhetsavgiften med 

2,2% att gälla inom vatten och avlopp för år 2022. Godkänna en höjning av 

grundavgiften med 2,2% att gälla inom vatten och avlopp för år 2022, samt 

godkänna VA-taxa för verksamhetsåret 2022 i dess helhet enligt bifogat förslag 

(ledningsutskottets protokoll § 152/2021, dok.nr. 127304). 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag samt att förslaget 

kompletteras med avgifterna. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget. 
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§ 167 Dnr 2021-000212  

Ny särskild statistikenhet 

Kommunstyrelsens beslut 

Utse enheten Stab till att vara den särskilda statistikenhet som har rätt att handha 

känslig statistik från bland annat SCB. 

Sammanfattning av ärendet 

För att kommunen ska få ta del av statistik i programmet Supercross måste en 

försäkran lämnas in till Statistiska centralbyrån (SCB) att man har en särskilt utsedd 

enhet som får handha känslig statistik. I kommunen är det Staben som bör vara den 

särskilda enheten. 

Kommunchef Erik Hedlund föredrar ärendet.   

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att utse enheten Stab till att 

vara den särskilda statistikenhet som har rätt att handha känslig statistik från bland 

annat SCB (ledningsutskottets protokoll § 155/2021, dok.nr. 127307). 

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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§ 168 Dnr 2021-000232  

Riktlinjer för motioner och motionssvar 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Anta förslag till Riktlinjer för motioner och motionssvar. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Tor Tolander (M) med flera har fått en motion beviljad av kommunfullmäktige. 

Motionens förslag var att ett förslag till policy för motionshanteringen skulle tas 

fram. När kommunfullmäktige beviljade motionen fick fullmäktigeberedningen för 

demokrati i uppdrag att utarbeta ett förslag till riktlinjer för motioner och 

motionssvar. 

Fullmäktigeberedningen för demokrati har därefter utarbetat ett förslag till riktlinjer 

för motioner och motionssvar. Kommunallagen och Fullmäktiges arbetsordning 

anger att fullmäktige ska följa upp alla motioner som ännu inte är besvarade. I 

förslaget till riktlinjer läggs även till en uppföljning av hur de motioner som har 

beviljats har verkställts och att detta ska redovisas för fullmäktige en gång per år. 

Beslutsunderlag 

1. Förslag till riktlinjer för motioner och motionssvar (dok.nr. 126979). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag till Riktlinjer för 

motioner och motionssvar (ledningsutskottets protokoll § 159/2021, dok.nr. 

127311).    

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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§ 169 Dnr 2019-000459  

Motion om koldioxidbudget 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Då arbetet redan är påbörjat med att ta fram en koldioxidbudget anses motionen 

besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

Vänsterpartiet Nordanstig har lämnat in en motion om koldioxidbudget. De yrkar 

att Nordanstig kommun skall införa en så kallad koldioxidbudget som ett verktyg i 

klimatarbetet, och för att en årlig redovisning av kommunens koldioxidutsläpp skall 

redovisas årligen i miljöbokslutet. 

Verksamhetens yttrande 

Koldioxidbudgetering är ett sätt att beräkna och åskådliggöra hur stor mängd en 

enskild kommun eller region behöver minska sina utsläpp, för att uppnå resultat i 

linje med Parisavtalet. Arbetet med att införa en sådan koldioxidbudget i 

Nordanstig pågår. Koldioxidbudgeten kommer att uppdateras och redovisas löpande 

med siffror både i digital form samt som en rapport. 

Då arbetet redan pågår kan motionen anses besvarad. 

Beslutsunderlag 

1. Motion från Petra Modée (V) (dok.nr. 116060). 

2. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att då arbetet redan är påbörjat 

kan motionen anses besvarad (Erik Hedlunds och Henrik Kjölstads 

tjänsteutlåtande 2021-05-26, dok.nr. 125767). 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att då arbetet redan är 

påbörjat med att ta fram en koldioxidbudget kan motionen anses besvarad 

(ledningsutskottets protokoll § 160/2021, dok.nr. 127312). 

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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§ 170 Dnr 2021-000206  

Motion om sommarbuss för kommunsammanhållning 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Avslå motionen med följande motivering: 

Kollektivtrafik är viktig för ett hållbart Nordanstig. Ett ökat kollektivt resande 

bidrar till samhällets tillgänglighet och ekologisk hållbarhet. Det kan även vara ett 

ekonomiskt effektivt sätt att resa både samhällsekonomiskt och för medborgaren. 

Det förutsätter dock att det är tillräckligt många resande per tur för att få en 

ekonomisk rimlig nivå samt även en ekologisk hållbarhet. Bedömningen är att det 

inte i dagsläget finns en tillräckligt stor efterfrågan för att motivera detta.    

Reservationer 

Tor Tolander (M) reserverar sig mot beslutet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Tor Tolander (M), Lars Hed (M), Michael Wallin (M) och Tua Eurén (M) har 

lämnat en motion om att införa en sommarbuss för en helare kommun. Detta med 

anledning av att X-trafik ställer in alla turer på linje 33 och 35 i sommar.  

Deras förslag att inrätta en ersättningsrutt med minst morgon och kvällsturer som 

sammanlänkar de delar av kommunen som nu saknar kollektivtrafik med dem som 

har den. Förslaget är att skapa en “buss-8:a” som går Bergsjö - Gnarp - Jättendal - 

Harmånger - Vattlång - Bergsjö. Med den lösningen kan alla kommunens unga och 

äldre nå utbud och människor i hela kommunen. Inte bara knyter en sådan lösning 

ihop alla längs stråket med alla andra utan skapar också kontakt med linje 34 för 

vidare resor inom och utom kommunen.  

De yrkar att  

• Frågan utreds och upphandling av utförare inleds omgående. 

• Beslutsrätt i frågan omedelbart delegeras till kommunstyrelsens ordförande 

och berörd verksamhetschef för att genomförandet skall möjliggöras. 

• Medel för detta tas från budgetöverskottet 2021 och att kostnaden inte får 

överstiga 2 mkr.  

• Utvärdera “buss8:an” efter sommaren så att en eventuell fortsättning kan 

föras in i budgeten för 2022 (extra budget tillägg) och därefter som ordinarie 

rad i budgeten.    
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Forts. § 170 

 

Beslutsunderlag 

1. Motion om sommarbuss från Tor Tolander (M) med flera dok.nr. 125582) 

2. Verksamhetens förslag till yttrande över motionen (Erik Hedlunds och Eva 

Engströms tjänsteutlåtande 2021-05-03, dok.nr. 125702). 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar avslå motionen med 

följande motivering: Kollektivtrafik är viktig för ett hållbart Nordanstig. Ett 

ökat kollektivt resande bidrar till samhällets tillgänglighet och ekologisk 

hållbarhet. Det kan även vara ett ekonomiskt effektivt sätt att resa både 

samhällsekonomiskt och för medborgaren. Det förutsätter dock att det är 

tillräckligt många resande per tur för att få en ekonomisk rimlig nivå samt även 

en ekologisk hållbarhet. Bedömningen är att det inte i dagsläget finns en 

tillräckligt stor efterfrågan för att motivera detta (ledningsutskottets protokoll § 

130/2021, dok.nr. 126224).   

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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§ 171 Dnr 2019-000454  

Motion om slopat karensavdrag till personal inom 
förskola, vård och omsorg. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Avslå motionen då det i dagsläget inte är lagligt genomförbart att slopa 

karensavdraget.  

Sammanfattning av ärendet 

Sandra Bjelkelöv (SD) har lämnat en motion om slopat karensavdrag för person 

inom förskola, vård och omsorg. 

Sverigedemokraterna yrkar att utbildningsutskottet och omsorgsutskottet ser över 

hur karensavdrag för personal inom förskolan och omsorgen ska kunna tas bort eller 

kompenseras.   

Verksamhetens yttrande  

Lagen om sjuklön tillåter inte avsteg från principen om karensavdrag för alla vid 

påbörjad sjuklöneperiod. Arbetsgivaren är därför skyldig att göra karensavdrag vid 

start av en sjuklöneperiod. Det finns heller ingen möjlighet enligt centrala 

kollektivavtal att teckna lokala avvikelser om ersättning till medarbetaren för 

karensavdraget. 

Regeringskansliet har utformat ett förslag om att göra det möjligt för 

arbetsmarknadens parter att förhandla om att tillfälligt avskaffa karensavdraget för 

vissa grupper men förslaget har ännu inte behandlats. 

Med detta som bakgrund föreslår verksamheten att motionen avslås.   

Beslutsunderlag 

1. Motion från Sandra Bjelkelöv (SD) (dok.nr. 116671). 

2. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att av slå motionen då det i 

dagsläget inte är lagligt genomförbart att slopa karensavdraget (Erik Hedlunds 

och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2021-05-07, dok.nr. 125761). 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar avslå motionen då det i 

dagsläget inte är lagligt genomförbart att slopa karensavdraget 

(ledningsutskottets protokoll § 131/2021, dok.nr. 126265).   

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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§ 172 Dnr 2019-000319  

Motion om att öka uppmärksamheten om kvinnlig 
könsstympning. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Kommunen arbetar redan förebyggande med detta både inom elevhälsan och 

inom socialtjänsten.   

2. Motionen anses därmed besvarad. 

Reservationer 

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

Sammanfattning av ärendet 

Sandra Bjelkelöv (SD) har lämnat en motion där hon föreslår att Nordanstigs 

kommun uppmärksammar den internationella kvinnliga dagen mot könsstympning 

den 6 februari med början nästa år, att kunskap kring kvinnlig könsstympning 

uppmärksammas av Nordanstigs kommun genom tex konferenser och 

utbildningstillfällen, att information och förebyggande arbete mot kvinnlig 

könsstympning planeras och genomförs samt att all personal inom skolhälsovården 

i Nordanstigs kommun utbildas för att kunna bemöta de här flickorna på ett bra sätt.   

Verksamhetens yttrande 

Alla former av kvinnlig könsstympning är förbjudna i Sverige.  

Lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor infördes 1982. 

Begreppet ”könsstympning” infördes i Sverige i samband med en skärpning av 

lagstiftningen 1998 och ersatte den tidigare benämningen ”omskärelse” i lagen. 

Begreppet ”kvinnlig könsstympning” kan vara missvisande eftersom det framför 

allt är små flickor som könsstympas. ”Kvinnlig” könsstympning skulle kunna 

uppfattas som att det rör sig om vuxna kvinnor, när det framför allt är barn som blir 

utsatta.  

Kommunen arbetar redan förebyggande med detta inom elevhälsan och inom 

socialtjänsten, allt enligt Socialstyrelsens riktlinjer.  

Kommunens socialtjänst arbetar alltid utifrån barnets bästa och kan ingripa om 

misstanke om planerad könsstympning finns. Just nu håller socialtjänsten på att gå 

igenom sina handlingsplaner och riktlinjer och kan i den översynen även arbeta 

fram en handlingsplan för att motverka könsstympning. 

Inom skolhälsan finns rutiner för hur de ska bemöta misstankar eller oro för att en 

elev under semestervistelse kan tänkas utsättas för könsstympning. Det ingår även i 

skolhälsans främjande arbete när de deltar för information vid undervisningen i sex 

och samlevnad.  
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Forts. § 172 

 

Något ytterligare arbete i direkt samband med den internationella dagen mot 

kvinnlig könsstympning är inte planerat.  

Därmed kan motionen anses besvarad.    

Beslutsunderlag 

1. Motion från Sandra Bjelkelöv (SD) (dok.nr. 114484). 

2. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar följande: Kommunen arbetar 

redan förebyggande med detta både inom elevhälsan och inom socialtjänsten.  

Motionen kan därmed anses besvarad (Erik Hedlunds och Eva Engströms 

tjänsteutlåtande 2021-05-07, dok.nr. 123772).   

Yrkanden 

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

Stig Eng (C) med bifall av Anette Nybom (S) och Petter Bykvist (V) yrkar bifall till 

verksamhetens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Sandra Bjelkelövs och Stig Engs yrkanden och 

finner Stig Engs yrkande antaget. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Den som stöder Stig Engs yrkande röstar Ja. 

Den som stöder Sandra Bjelkelövs yrkande röstar Nej. 

Omröstningsresultat 

Med nio Ja-röster för Stig Engs yrkande mot tre Nej-röster för Sandra Bjelkelövs 

yrkande antar kommunstyrelsen Stig Engs yrkande. En ledamot avstod från att 

rösta. 

Beslutande  Ja Nej Avstår 

Ola Wigg (S) ordf X 

Anette Nybom (S) X 

Sven-Erik Sjölund (S)  X 

Stig Eng (C)  X 

Carina Ohlson (C) X 

Tor Tolander (M) X 

Petter Bykvist (V) X 

Per-Ola Wadin (L) X 
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Forts. § 172 

 

 

Sandra Bjelkelöv (SD)  X 

Johan Norrby (SD)  X 

Sigbritt Persson (S) X 

Stefan Bergh (NOP)   X 

Lars Hed (M)  X 

 

Summa  9 3 1  
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§ 173 Dnr 2020-000236  

Fyllnadsval politiskt uppdrag, Ulrika Jonsäll (V). 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Välja Petter Bykvist (V) som ny ersättare i Hälsingerådet. 

2. Valet avser återstoden av mandatperioden 2018-2022.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Ulrika Jonsäll (V) har avsagt sig sina samtliga politiska uppdrag. 

De flesta uppdrag är sedan tidigare åter tillsatta. Kvar är att tillsätta en ny ersättare i 

Hälsingerådet för återstoden av mandatperioden 2018-2022.                

Yrkanden 

Petter Bykvist (V) föreslår sig själv som ny ersättare i Hälsingerådet. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Petter Bykvists förslag och finner det antaget. 
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§ 174 Dnr 2021-000215  

Delgivning: JO-anmälan gällande handläggning av 
skrivelse 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna delgivningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Justitieombudsmannen (JO) har fått en anmälan om kritik mot kommunstyrelsen i 

Nordanstig för brister i serviceskyldigheten. 

I en anmälan som inkom till JO i december 2020 förde en person fram klagomål 

mot Nordanstigs kommun för att kommunen inte svarat på ett mejl. Den 16 mars 

2020 skickade han ett mejl till kommunchefen med ett antal frågor om hur 

kommunen hanterat ett visst ärende och om en framställning som har gjort om att få 

ta del av allmänna handlingar. 

JO har utrett anmälan och meddelar att de inte kommer att vidta ytterligare åtgärder 

utan att ärendet är avslutat. 

Ärendet presenteras för kommunstyrelsen som en delgivning.        

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar att kommunstyrelsen godkänner delgivningen. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget. 
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§ 175 Dnr 2021-000022  

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 juni-augusti 2021 

Fullmakt för E-fakturor dok.nr 126309 

Fullmakt för hantering av betalningsströmmar för nätkostnader dok.nr. 126309 

Tjänsteköp för boendeplats dok.nr 126660 

Pensionsärenden 2020 nr 41-55 dok.nr. 127144 

Pensionsärenden 2021 nr 1-21 dok.nr 127145 

Omprövning av projektbidrag SM i smide 

Lokala trafikföreskrifter om parkering inom tättbebyggt område i Gnarp 

Bostadsanpassningsbidrag jan-maj 2021 dok.nr. 126272 

Fullmakt PTS bredbandsstöd dok.nr. 126770 

Fullmakt ansökan om undantag för betalningsbevis dok.nr. 126769 

Utredning lex Sarah-rapportering dok.nr. 126720 

Fullmakt PTS bredbandsstöd dok.nr. 126771 

Ställföreträdande verksamhetschefer under semesterperioden dok.nr. 125854 

Arbetsfördelning till arbetstagare lex-Sarah dok.nr. 125832 

Delegationsbeslut utbildningsverksamheten tertial 1/2021 dok.nr. 125916 

Ställföreträdande kommunchef under semesterperioden dok.nr. 125803 

Omprövning av kommunstyrelsens utvecklingsmedel del 2 

vattenrutchbaneprojektet Hassela dok.nr. 126125 

Omprövning av kommunstyrelsens utvecklingsmedel Lamelltäckning av 

mellanpool dok.nr. 126124 
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§ 176 Dnr 2021-000023  

Delgivningar. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bjuda in Överförmyndarnämnden Mitt till kommunfullmäktige för en 

redovisning av deras arbete med att effektivt tillgodose behovet av godemän 

och förvaltare i Nordanstig. 

2. I övrigt lägga delgivningarna till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande delgivningar redovisas: 

Protokoll 

Företagshälsovårdsnämnden 2021-06-10, 2021-08-24 

Samordningsförbund Gävleborg 2021-05-28 

MittSverige Vatten & Avfall AB 2021-05-27 

Nordanstig Vatten AB 2021-05-26 

Överförmyndarnämnden Mitt Budget 2022-2024 

Överförmyndarnämnden Mitt Delårsrapport 2021 

Nordanstigs Bostäder AB Bolagsstämma 2021-06-07 

Nordanstigs Fastighets AB Bolagsstämma 2021-06-07 

Övrigt 

Lägesrapport gemensam lönehantering dok.nr. 126323 

Avsiktsförklaring medverkan gemensamt ledningssystem norrhälsinge miljökontor 

dok.nr. 126384          

Yrkanden 

Carina Ohlson (C) yrkar att kommunen begär en tydligare redovisning av 

Överförmyndarnämnden Mitt om deras arbete med att effektivt tillgodose behovet 

av godemän och förvaltare i Nordanstig. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons yrkande och finner det antaget. 
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§ 177 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 och projektingenjör Erik Kober presenterar aktuellt läge 

för de olika projekten. 

Arthur Engberg skolan  

Kompletteringar för verksamhetsförbättringar kvarstår. 

Arbetet med utemiljön pågår. 

Kompletteringar med målning kvarstår i källaren. 

Projektet beräknas vara klart v. 40 

Ny förskola i Gnarp 

Grundläggning är klar. 

Fabriken har haft stora problem med materialanskaffning. 

9 av 28 moduler finns på Tjärnvik i Gnarp. 

Planerat montage v.39. 

Arbetet med att skapa utemiljön har påbörjats tillsammans med arkitekt och 

verksamheten. 

EPC-projektet 

Projektet löper på enligt plan. 

Gnarp skola slutbesiktigas 2021-09-30. 

Jättendals räddningsstation kvarstår belysning och värmeåtgärder. 

Två stora asbestsaneringar har gjort i projektet, Hassela skola och Gnarps skola. 

Detta medför en ÄTA kostnad på ca: 400 tkr. 

Ny idrottshall i Bergsjö 

Tidsplanen är klar och idrottshallen beräknas vara klar i april 2023. 
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§ 178 Dnr 2021-000280  

Information Långsiktig investeringsplan 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Björn Hylenius informerar om den långsiktiga investeringsplanen 

som har arbetats fram. Behovet av investeringar de närmaste 10 åren är stort och 

Björn Hylenius går igenom de möjligheter kommunen har för att kunna finansiera 

de kommande investeringarna. 

Kommunens investeringsbehov är indelat i tio år där åren 2022-2025 är de som 

ingår i budget. Övriga sex år 2026-2031 är en plan över kommande behov. 

Kommunens ledningsgrupp har genomfört en prioritering av behoven. Det finns 

också en prioritering som rangordnar i hur tillväxtskapande investeringen bedöms 

vara.  
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§ 179 Dnr 2021-000275  

Konkurrensverkets åläggande gällande Norrskens 
säljverksamhet 

Kommunstyrelsens beslut 

Avge yttrande till Konkurrensverket i ärende 795/2019 enligt 

kommunledningskontorets förslag daterat den 3 september 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs kommun är delägare i bolaget Norrsken AB. Norrsken AB säljer 

kapacitetstjänster via fiber till eventverksamhet i olika delar av landet. 

Konkurrensverket har granskat försäljningen. De bedömer att försäljning utanför 

ägarkommunernas gränser strider mot kommunallagen och kan ha negativ inverkan 

på konkurrensen på marknaden. En kommun är ytterst ansvarig för att dess bolag 

håller sig inom reglerna för vad en kommun får och inte får göra. Därför har 

Konkurrensverket ålagt bolagets delägare att yttra sig i ärendet.      

Kommunjurist Eva-Lisa Järvinen föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar avge yttrande till 

Konkurrensverket i ärende 795/2019 enligt kommunledningskontorets förslag 

daterat den 3 september 2021 (Erik Hedlunds och Eva-Lisa Järvinens 

tjänsteutlåtande 2021-09-03, dok.nr. 127274).  

Yrkanden 

Stefan Bergh (NoP) yrkar bifall till verksamhetens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stefan Berghs yrkande och finner det antaget. 
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§ 180 Dnr 2021-000241  

Information om projekt genom Hälsingerådet 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund informerar om Hälsingerådets arbete för att fördjupa 

och utveckla samverkansarbetet i Hälsingland. 

I förslaget består samverkansarbetet av två huvudinriktningar, Hållbar tillväxt och 

Intern samverkan. 

Tre tjänster kommer att tillsättas. En utvecklingsledare, en EU-ansvarig och en 

person med uppdrag att fokusera på Varumärket Hälsingland. 

Kostnaden för Nordanstigs del beräknas till 210 tkr per år. 

Andra samverkansformer i Hälsingland är inom räddningstjänsten, Inköp Mitt, 

gemensamt lönesystem, gemensamt ekonomisystem, digitalt slutarkiv, telefoni och 

vuxenutbildning. 

På gång är även ett inflyttningsprojekt samt att arbeta med Vision 2030. 
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§ 181 Dnr 2021-000281  

Information om utvecklingsarbete för att öka 
kommunens attraktionskraft 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Den politiska ledningen har vid ett möte beslutat att tillsätta en arbetsgrupp för att 

inleda arbetet  med en ny vision samt att arbeta för att utveckla och öka kommunens 

attraktionskraft. Arbetsgruppen består av  

Carin Walldin (S), kommunfullmäktiges ordförande 

Ola Wigg (S), kommunstyrelsens ordförande 

Stig Eng (C), kommunstyrelsens vie ordförande 

Erik Hedlund, kommunchef 

Mia Järheden, näringslivschef 

Pamela Warren, vd i Nordanstigs Bostäder AB 
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§ 182 Dnr 2020-000037  

Information och övriga ärenden. 

Kommunstyrelsens beslut 

Tjänstepersoner bör stå till politikens förfogande om det finns möjlighet. 

Sammanfattning av ärendet 

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

väcka eventuella extraärenden. 

Extraärenden 

Tjänstepersoner tillgängliga för politiska frågor 

Petter Bykvist (V) påtalar att Vänsterpartiet tidigare har brukat bjuda in olika 

tjänstepersoner till sina möten för att informera sig och ställa frågor till 

professionen. 

Nu har de nekats och Petter Bykvist undrar vad det är som ska gälla. 

      

      

      

 

 


