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§ 29 Dnr 2017-000351  

Godkännande av dagordning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna dagordningen med redovisade ändringar.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med följande ändringar och anmälan av 

extraärenden: 

Extraärenden 

Redovisning av ej avslutade motioner. 

Praktikplatser.  
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§ 30 Dnr 2018-000027  

Ordföranden informerar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) informerar om följande aktuella 

ärenden: 

Fiberprojektet pågår i Hassela där vi behöver några anslutningar till för att kunna 

köra igång. 

Inköp Gävleborg, ett arbete pågår med att säkerställa funktionerna efter Gävle 

kommuns besluta att kliva ur inköpsorganisationen. Effekterna av det gör att vi 

behöver försöka hitta en annan form av samarbete. 

RUS, Regional utvecklingsstrategi. Regionen inleder processen med att ta fram en 

ny Regional utvecklingsstrategi. 

Hälsingerådet har träffats och valt en ordförande i Mikael Löthstam från Hudiksvall 

samt en vice ordförande i Marie Centerwall från Bollnäs. 

Kollektivtrafiksamråd, där har det varit diskussion om en trafikavstängning på 

järnvägen. Alternativen var egentligen en helavstängning om 16 veckor eller 

nattavstängning under ett år. 

Landshövdingen kommer på besök på onsdag 6 februari 2019. 

Sundsvallsregionen träffas på fredag 8 februari 2019. 
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§ 31 Dnr 2018-000028  

Information från ledningsutskottets verksamheter. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Ledningsutskottets ordförande Stig Eng (C) informerar om följande aktuella 

ärenden: 

Visit Hälsingland Gästrikland AB, en ny person är anställd i bolaget. 

Exploateringsmark 

Företagsbesök vid Gränsfors Bruk och Östlunds Sport och hälsocenter 

Fiskevårdsprojektet, Gnarpsån, tillstånd beviljat. 

Lokalresursplanen, informationstillfällen 13 mars 2019 Bergsjögården. Sweco 

presenterar utredningen för politiska ledningsgruppen 26 februari 2019.  
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§ 32 Dnr 2018-000029  

Information från utbildningsutskottets verksamheter. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsutskottets ordförande Anette Nybom (S) informerar om följande 

aktuella ärenden: 

Kultur och Bibliotek, 450 tkr i statligt bidrag är beviljat för utveckling av 

biblioteksverksamheten. 

Utskottet har fått en redovisning av preliminärt ekonomiskt utfall per 2018. 

Underskottet beror främst på att 140 av eleverna bosatta i Nordanstig går i andra 

skolor än i kommunens regi, vilket ger en ökad kostnad för verksamheten. Andra 

kostnader som påverkar är särskilt stöd för elever i behov. 

Redovisningsmodell för skolans kostnader för bl.a. antalet personal per skola. 

Elevhälsan. 

Rapport enligt årshjulet kommer vid senare tillfälle. 

Anmälan från elevombudet vid Gnarps skola om att förbättra arbetet vi anmälningar 

om kränkning. Likabehandlingsplanen behöver uppdateras. 

Ny rektor har anställts vid Gnarps skola.  
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§ 33 Dnr 2018-000030  

Information från omsorgsutskottets verksamheter. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottets ordförande Carina Ohlson (C) informerar om följande aktuella 

ärenden: 

Social omsorg 

Vi ser att försörjningsstödet ökar, vi får fler familjer som blir bidragsberoende över 

tid. Det innebär alltså att detta blir den ”normala” försörjningen på lång tid, inte 

bara ett par månader. Det finns ett flertal problem med det, bla ökar den sk 

barnfattigdomen och människor hamnar längre från egen försörjning ju längre detta 

är den permanenta försörjningen för familj eller enskild. Av den orsaken jobbar 

verksamheten dels med projektet vi gick med i under hösten -18 tillsammans med 

andra kommuner och SKL, dels omvärldsspaning. Vi måste få ett bättre samarbete 

mellan enheterna, detta jobbar verksamheterna med redan nu. Målet för 

verksamheten måste vara att människor i så hög grad som möjligt har en egen 

försörjning, och finns i de olika trygghetssystem som finns, a-kassa, sjukpenning 

och så vidare. 

 

Vård och omsorg 

Det primära är att följa både lagen och budgeten, och om man ser att något ”drar 

iväg” måste kommunstyrelsen som nämnd ta ansvar och ge uppdrag eller budgetera 

om. 

Just nu jobbar man aktivt med de dagliga verksamheterna för att utveckla dem, vi 

vill se att dessa verksamheter verkligen utvecklar dem som omfattas av de dagliga 

verksamheterna, för det är en biståndsbedömd verksamhet. 

Vi tittar också på att lägga ut vissa serviceinsatser på entreprenad. 

Verksamheterna jobbar hårt för att hålla budgeten, och personalen gör ett 

kanonjobb inom alla våra verksamheter. 
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§ 34 Dnr 2019-000087  

Verksamhetsuppföljning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar uppföljning av de olika verksamheterna under 

kommunstyrelsen, genom volymer och nyckeltal. Kommunchef Fredrik Pahlberg 

redovisar följande: 

• Antalet årsarbetare per månad för de olika verksamheterna.  

• Sjukfrånvaron per december 2018 var 8,5 %. 

Vidare redovisas verksamheternas volymer enligt följande: 

• Antal IT-arbetsplatser och antal IT-support. 

• Beviljad plats på särskilt boende som ännu inte verkställts. 

• Beviljad dagverksamhet som ännu inte verkställts 

• Beviljad korttidsvård som ännu inte verkställts. 

• Antalet beviljade hemtjänsttimmar. 

• Bemanning Säbo inkl. LSS Lotsen och korttids 

• Antalet inkomna bygglovsansökningar, givna startbesked samt nya 

tillsynsärenden 
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§ 35 Dnr 2018-000067  

Ekonomirapport. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen.    

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Björn Hylenius redovisar det preliminära utfallet för 

kommunstyrelsens verksamheter och för kommunen som helhet för 2018. 

Verksamheterna redovisar följande avvikelser: 

Staben  2 622 tkr 

Samhällsutv. och kom.  2 865tkr 

Teknik och Hållbarhet  1 075 tkr 

Utbildning  -4 053 tkr 

Vård och Omsorg  -12 599 tkr 

Social Omsorg  -6 721 tkr 

 

Totalt inkl. avvikelser i särskilda verksamheter är prognosen på helår 2018 ett 

positivt resultat med 5 594 tkr.  
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§ 36 Dnr 2018-000230  

Besparingsåtgärder för en budget i balans. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 8 januari 2019, § 28, att uppdra 

till Politiska ledningsgruppen att lämna en rapport vid nästa sammanträde om 

nuläget för de besparingar som fullmäktige har beslutat om i det så kallade 50-

miljonerspaket. 

Verksamheten har sammanställt en uppföljning av de beslut som har fattats och hur 

stora besparingar dessa beslut har utmynnat i.  

Beslutsunderlag 

Politiska ledningsgruppen föreslår att kommunstyrelsen godkänner redovisningen 

(politiska ledningsgruppens protokoll § 3/2019).  
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§ 37 Dnr 2018-000407  

Plan- och bygglovtaxa 2019 Nordanstigs kommun 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Med stöd av 12 kap. 10§ plan- och bygglagen anta förslaget på ändring av taxa, att 

timdebiteringen höjs med 100 kr för varje löneintervall att Justeringsfaktor (N) höjs 

från 0,8 till 1,0, samt att kostnaden för prövning av strandskyddsdispens ändras till 

fasta kostnader 3200 kr resp. 4800 kr. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Plan- och byggenheten har fått i uppdrag att justera taxeberäkningen med avseende 

på rimlighet, upplägg, självkostnads- och likställighetsprincipen. Det nya förslaget 

ska aktualisera taxan så att den ger täckning för nedlagd tid- och arbetskostnad.  

Beslutsunderlag 

1. Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta att med stöd av 12 kap. 10§ plan- och bygglagen anta förslaget på 

ändring av taxa, att timdebiteringen höjs med 100 kr för varje löneintervall att 

Justeringsfaktor (N) höjs från 0,8 till 1,0, samt att kostnaden för prövning av 

strandskyddsdispens ändras till fasta kostnader 3200 kr resp. 4800 kr 

(byggnadsnämndens protokoll §116/2018). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att med stöd av 12 kap. 10§ 

plan- och bygglagen anta förslaget på ändring av taxa, att timdebiteringen höjs 

med 100 kr för varje löneintervall att Justeringsfaktor (N) höjs från 0,8 till 1,0, 

samt att kostnaden för prövning av strandskyddsdispens ändras till fasta 

kostnader 3200 kr resp. 4800 kr (ledningsutskottets protokoll § 21/2019). 

  

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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§ 38 Dnr 2018-000411  

Fördelning av investeringsbudget 2019. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Avvakta behandlingen av långtidsplanen tills efter att kommunstyrelsen har 

fått en redovisning av fastighetsutredningen. 

2. Fördela 2019 års investeringsbudget enligt följande: 

Föreslagna investeringar för 2019: 

Reinvesteringar 1 000 tkr 

Markköp 1 000 tkr 

Välfärdsteknologi VoO       500 tkr 

Möbler skola och förskola       200 tkr 

Måltidsmiljö skolor (enbart möbler)      50 tkr 

Städutrustning    300 tkr 

Fastigheter 3 600 tkr 

Fastighetsnära insamling    750 tkr 

Vägbelysning 1 200 tkr 

IT-investering infrastruktur    300 tkr 

Ombyggnad kommunhus (MSB) 3 000 tkr 

Deponier riskklass 1 Bergsjö Hassela    500 tkr 

Ny väg och gång- och cykelväg    300 tkr 

Ks ospecificerade investeringar    450 tkr 

Bredband, nytt belopp                       14 850 tkr 

Totalt                      28 000 tkr 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har sammanställt verksamheternas planerade investeringar för 

2019.  

En plan har också gjorts för åren 2020–2022 inom den ram som 

kommunfullmäktige tilldelat. Detta ingår i den långtidsplan som är på gång. I 

väntan på utredningsresultat avseende fastigheterna i kommunen har några stora 

investeringar tagits med men lagts utan belopp och ej fastslagna i tid. Tanken är att 

efter presentation av utredningsresultatet få politiska direktiv om fortsättningen. 
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Forts. § 38 

 

Arbetet med fiber tar längre tid än planerat. Under 2018 har endast drygt 9 miljoner 

använts. I tidigare förslag till investeringsbudget för 2019 fanns drygt 24,8 miljoner 

för att följa kommunfullmäktiges § 5 2018 om 38 miljoner extra till fiber under två 

år. I förslaget till kommunfullmäktige om ombudgeteringar av investeringsmedel 

föreslås därför att ombudgeteringen av fiber, drygt 8,2 miljoner, tilläggsbudgeteras 

till 2020 istället för till 2019 som övriga investeringar.  

Detta medför också att förslag läggs om ändrade totalramar för investeringarna för 

2019 med minus 10 miljoner för att istället lägga högre ram för 2020 med 2 

miljoner och för 2021 med 8 miljoner. Detta speglar bättre troliga kostnader för 

fiber under de närmaste åren. Totalramarna för investeringar blir då 2019 28 000 

tkr, 2020 22 000 tkr och 2021 28 000 tkr.  

Verksamhetschef EvaLinda Grensman föredrar de delar i investeringsbudgeten som 

berör verksamheten Teknik och Hållbarhet.      

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsen beslutar återemittera ärendet till verksamheten för att 

inarbeta investeringar för trygghetsboende, Särskilt boende (SÄBO) och 

öppettider på biblioteket (kommunstyrelsens protokoll § 260/2018). 

2. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar om 2019 års investering 

enligt listan nedan samt hänskjuta diskussionen av långtidsplanen till efter 

redovisning av fastighetsutredningen (Fredrik Pahlbergs och Marianne 

Unborgs tjänsteutlåtande 2019-01-17).  

3. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar avvakta behandlingen 

av långtidsplanen tills efter att kommunstyrelsen har fått en redovisning av 

fastighetsutredningen. Fördela 2019 års investeringsbudget enligt förslag 

(ledningsutskottets protokoll § 4/2019).    

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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§ 39 Dnr 2019-000021  

Överföring av investeringsbudget från 2018 till 2019. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna ombudgetering av följande investeringar från 2018 till 2019: 

Industriområdet Knoget 3 280 tkr 

Utemiljö skolor och förskolor       48 tkr 

Laddstationer till elbilar       77 tkr 

Inred tandläkarkorridoren 1 030 tkr 

Allaktivitetshus    477 tkr 

Ombyggnation på Hagängsgården 5 311 tkr 

Ventilation Arthur Engbergskolan    900 tkr 

Ventilation Bergsjögården 2 200 tkr 

Totalt från 2018 till 2019                       13 323 tkr    

 

Godkänna ombudgetering av investering i fiber från 2018 till 2020: 

Bredband 8 302 tkr 

Totalt från 2018 till 2020 8 302 tkr 

Hela ombudgeteringen från 2018 är         21 625 tkr 

 

Ändra totalramen för investeringar då bredbandsutbyggnaden som beslutades 

i Kf § 5/2018 : 

2019 Från 38 000 tkr  Till 28 000 tkr 

2020 Från 20 000 tkr Till 22 000 tkr 

2021 Från 20 000 tkr Till 28 000 tkr 
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Forts. § 39 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har sammanställt slutredovisningar av 2018 års investeringar samt 

verksamheternas önskemål om ombudgetering till 2019.  

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige godkänner förslaget till ombudgetering 

av vissa investeringar från 2018 till 2019 (Fredrik Pahlbergs och Marianne 

Unborgs tjänsteutlåtande 2019-01-17). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner förslaget till 

ombudgetering av vissa investeringar från 2018 till 2019 (ledningsutskottets 

protokoll § 6/2019).  

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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§ 40 Dnr 2019-000022  

Kommunens återrapportering av genomförda åtgärder 
enligt beslutat åtgärdsprogram för 
vattenförvaltningscykeln 2016-2021. 

Kommunstyrelsens beslut 

Uppdra till verksamheten att återrapportera kommunens svar, enligt bilaga 1, på 

vattenmyndigheternas frågor till kommunen senast den 28 februari 2019.  

Sammanfattning av ärendet 

Vattenmyndigheterna meddelade den 3 december att rapportering av genomförda 

åtgärder enligt Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram ska ske senast den 28 

februari (se bilaga 2). Enligt den av vattenmyndigheterna föreslagna arbetsgången 

har Infrastruktur och miljöutveckling sammanställt svar från MittSverige Vatten & 

Avfall AB, Norrhälsinge miljökontor samt Plan och bygg varefter föredragning ska 

ske för kommunstyrelse innan återrapportering till vattenmyndigheterna. 

Den 15 december 2016 beslutade vattendelegationen vid Vatten-myndigheten för 

Bottenhavets vattendistrikt om Förvaltningsplan 2016–2021 för Bottenhavets 

vattendistrikt, med tillhörande åtgärds-program. Enligt åtgärdsprogrammet ska 

distriktets kommuner senast i februari varje år rapportera till Vattenmyndigheten 

vilka åtgärder som genomförts under föregående år i syfte att säkerställa att 

miljökvalitetsnormerna för vatten inom kommunens verksamhetsområde kan följas. 

Denna s.k. återrapportering kommer att utgöra underlag till bedömningar av 

åtgärdernas effekt i relation till de miljökvalitetsnormer som ska följas. 

Rapporteringen ger också en helhetsbild över åtgärdsarbetet och utgör ett värdefullt 

underlag för återkoppling till kommunen om hur åtgärdsarbetet fortskrider i relation 

till miljökvalitetsnormerna för vatten.  

Beslutsunderlag 

1. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att uppdra till 

Infrastruktur och miljöutveckling att återrapportera kommunens svar (se bilaga 

1) på vattenmyndigheternas frågor till kommunen senast den 28 februari 

(EvaLinda Grensmans tjänsteutlåtande 2019-01-08). 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar uppdra till 

Infrastruktur och miljöutveckling att återrapportera kommunens svar, enligt 

bilaga 1, på vattenmyndigheternas frågor till kommunen senast den 28 februari 

2019 (ledningsutskottets protokoll §8/2019).    

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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§ 41 Dnr 2019-000030  

Försäljning av fastigheten Bergsjö Kyrkby 9:39. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Sälja fastigheten Bergsjö Kyrby 9:39 i Bergsjö församling till Jan Ivar Sture 

Svensson Bergevägen 20 A, 829 21 Bergsjö. 

2. Fastställa köpeskillingen till 178 572 kronor. 

3. Godkänna upprättat köpeavtal 

4. Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Jan Svensson har gjort en framställan att få förvärva fastigheten Bergsjö Kyrkby 

9:39 i Bergsjö.  

Tomten har en areal om 1 294 m2. Överenskommen köpeskilling (178 572 kr) 

motsvarar 138 kronor per kvadratmeter. 

Prissättningen är gjord utifrån den försäljningen som genomfördes av intilliggande 

tomt för ett år sedan.  

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslåratt fullmäktige beslutar försälja fastigheten Bergsjö 

Kyrby 9:39 i Bergsjö församling till Jan Ivar Sture Svensson Bergevägen 20 A, 

82070 BERGSJÖ, Att: Fastställa köpeskillingen till 178 572 kr (Fredrik 

Pahlbergs och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2019-01-17). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fulllmäktige beslutar sälja fastigheten Bergsjö 

Kyrby 9:39 i Bergsjö församling till Jan Ivar Sture Svensson Bergevägen 20 A, 

829 21 BERGSJÖ. Fastställa köpeskillingen till 178 572 kronor. Godkänna 

upprättat köpeavtal. Uppdra till firmatecknarna att underteckna 

köpehandlingarna (ledningsutskottets protokoll § 12/2019).  

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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§ 42 Dnr 2019-000028  

Avsiktsförklaring om samverkan i inköps- och 
upphandlingsfrågor. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Inriktningen för ett samarbete inom upphandlings-/inköpsområdet i södra 

Norrland ska ske i form av ett välstrukturerat nätverkssamarbete. 

2. Ge kommuncheferna i uppdrag att i samarbete med förbundsdirektören 

förbereda för en avveckling av kommunalförbundet Inköp Gävleborg. 

3. Ge kommuncheferna i uppdrag att i samverkan med övriga intresserade 

kommuner/region Gävleborg utarbeta ett beslutsunderlag som närmare 

beskriver hur samarbetet ska bedrivas, en projektplan för genomförande samt 

ett förslag till övergripande samverkansavtal för samarbete i inköps-

/upphandlingsfrågor.  

Sammanfattning av ärendet 

Genom Gävle kommuns begäran om utträde ur Inköp Gävleborg förändras 

förutsättningarna negativt för de återstående ägarkommunerna. Av den anledningen 

har ett utredningsarbete bedrivits för att dels utröna vilka konsekvenser det skulle få 

för återstående ägarkommuner och dels hur ett fortsatt samarbete inom 

upphandlings-/inköpsområdet skulle kunna se ut. Den sammanvägda bedömningen 

är att det ur ekonomisk, innehållsmässig och organisatorisk synvinkel vore bättre att 

avveckla kommunalförbundet Inköp Gävleborg och ersätta det med ett 

välstrukturerat nätverkssamarbete reglerat i ett övergripande samverkansavtal. I 

nätverket samverkar man kring större upphandlingar där uppenbara skalfördelar 

finns samt kring vissa specialistfunktioner. Mindre upphandlingar hanterar 

kommunerna själva eller genom tjänsteköp av varandra. Avtal som tecknas av 

nationella upphandlingsorganisationer, ex Kommentus (SKL) och Kammarkollegiet 

är tänkta att kunna nyttjas i större utsträckning än som hittills varit fallet.  

Beslutsunderlag 

1. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att inriktningen för ett 

samarbete inom upphandlings-/inköpsområdet i södra Norrland ska ske i form 

av ett välstrukturerat nätverkssamarbete, att ge kommuncheferna i uppdrag att i 

samarbete med förbundsdirektören förbereda för en avveckling av 

kommunalförbundet Inköp Gävleborg, att ge kommuncheferna i uppdrag att i 

samverkan med övriga intresserade kommuner/region Gävleborg utarbeta ett 

beslutsunderlag som närmare beskriver hur samarbetet ska bedrivas, en 

projektplan för genomförande samt ett förslag till övergripande 

samverkansavtal för samarbete i inköps-/upphandlingsfrågor (Fredrik 

Pahlbergs tjänsteutlåtande 2019-01-15). 
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Forts. § 42 

 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att inriktningen för ett 

samarbete inom upphandlings-/inköpsområdet i södra Norrland ska ske i form 

av ett välstrukturerat nätverkssamarbete. Ge kommuncheferna i uppdrag att i 

samarbete med förbundsdirektören förbereda för en avveckling av 

kommunalförbundet Inköp Gävleborg. Ge kommuncheferna i uppdrag att i 

samverkan med övriga intresserade kommuner/region Gävleborg utarbeta ett 

beslutsunderlag som närmare beskriver hur samarbetet ska bedrivas, en 

projektplan för genomförande samt ett förslag till övergripande 

samverkansavtal för samarbete i inköps-/upphandlingsfrågor 

(ledningsutskottets protokoll § 14/2019).      

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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§ 43 Dnr 2019-000035  

Bolagspolicy för bolag ägda av Nordanstigs kommun. 

Kommunstyrelsens beslut 

Justera förslag till bolagspolicy i fjärde stycket under punkt 3.2.2 att gälla 

kommunstyrelsens presidium samt generellt byta ut ordet dotterbolag till bolag. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Anta ny bolagspolicy för Nordanstigs kommun.     

  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala 

ändamål. Verksamheten som bedrivs i dessa bolag syftar till att skapa nytta för 

kommunen och kommuninvånarna.  

De kommunala bolagen är liksom nämnder och förvaltningar till för att bedriva 

verksamhet inom ramen för det kommunala ändamålet och de kommunala 

befogenheterna. Förutom att gagna demokratiska intressen leder en väl 

sammanhållen kommunal organisation också till rationalitet, ökat förtroende för 

kommunens verksamheter och förbättrar möjligheterna för ett optimalt nyttjande av 

kommunens resurser. Inom ramen för kommunens totala verksamhet är 

verksamheten i de kommunala bolagen inriktad mot affärsmässighet. 

Behovet av en mer utvecklad helhetssyn, ett koncernperspektiv, avseende den 

kommunala verksamheten oavsett associationsform (förvaltning eller bolag) är 

nödvändigt för att kunna uppnå fastställda mål och bedriva verksamheten med 

största möjliga effektivitet.  

Målsättningen för verksamheten inom kommunens totala organisation, 

kommunkoncernen, skall vara att tillgodose intressen som gagnar organisationen i 

dess helhet och därigenom kommunmedlemmarna.  

Alla former av suboptimeringar skall undvikas. 

En, av kommunfullmäktige fastställd, tydlig bolagspolicy bidrar till att skapa 

förutsättningar för en fungerande ledning av den kommunala bolagsverksamheten. 

Denna bolagspolicy lägger fast de regler som skall gälla för relationen mellan 

kommunen och dess direkt och indirekt ägda bolag samt hur frågor som gäller 

bolagen skall hanteras inom kommunen i ett helhetsperspektiv. 

Syftet är också att i så hög grad som möjligt utveckla gemensamma förhållningssätt 

och en gemensam kultur.   

Verksamheten föreslår en redaktionell ändring i dokumentet att generellt byta ut 

ordet dotterbolag till bolag.    
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Forts. § 43 

  

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att anta ny bolagspolicy för 

Nordanstigs kommun (Fredrik Pahlbergs och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 

2019-01:15). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att anta ny bolagspolicy för 

Nordanstigs kommun (ledningsutskottets protokoll § 15/2019).  

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag med justeringen under punkt 

3.2.2, fjärde stycket, gälla kommunstyrelsens presidium.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.  
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§ 44 Dnr 2017-000323  

Effektiviserings- och moderniseringsprojekt inom 
fastighetsbeståndet. EPC-projekt 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna rapporten.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade i § 190/2017 att delta i ett effektiviserings- och 

moderniseringsprojekt inom fastighetsbeståndet. Kommunen deltar i projektet 

tillsammans med Nordanstigs Bostäder AB. 

Caverion har under hösten 2018 besökt kommunstyrelsen och informerat om det 

pågående projektet, det så kallade EPC-projektet och som är ett 

besparingsgaranterat energitjänsteprojekt. 

Vid dagens sammanträde deltar Håkan Olsson och Jakob Morelius från Caveron 

och redovisar en rapport med kartläggning av kommunens förutsättningar i 

projektet. 

Deltar gör även Per Dahlstrand, Söderhamns kommun, som sedan några år arbetar 

utifrån Caverions koncept.  
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§ 45 Dnr 2019-000036  

Ny bolagsordning för Nordanstigs Bostäder AB. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Anta ny bolagsordning för Nordanstigs Bostäder AB.  

2. Uppdra till Nordanstigs Bostäder AB:s styrelse att fastställa den nya 

bolagsordningen på bolagsstämman. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fastställer direktiv för bolagens verksamhet. För att respektive 

bolag ska omfattas av direktiv ska dessa fastställas av bolagsstämman.  

Utöver bolagspolicyn ska ägardirektiv för respektive bolag formuleras. Dessa 

ägardirektiv ska bland annat följa de övergripande visioner och mål som 

kommunfullmäktige antar samt uttrycka ägarens krav på respektive bolag.  

De dokumenteras i kommunens budget/verksamhetsplan och är långsiktiga och 

uttrycks för en period om 3-4 år.  

Ägardirektiven aktualiseras årligen i samband med att kommunfullmäktige beslutar 

om kommunens budget.  

Kommunstyrelsen ansvarar för att bereda förslag till ägardirektiv och att följa upp 

lämnade ägardirektiv. 

Ägardirektiven skall ha följande struktur: 

Ändamålet med bolagets verksamhet, precisering av bolagets samhällsnytta 

Ägarens krav 

Mål med verksamheten  

Ekonomiska mål 

Specifika uppdrag 

Rapportering   

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar anta ny bolagsordning för 

Nordanstigs Bostäder AB, fastställa nytt ägardirektiv för bolaget samt uppdra 

till Nordanstigs Bostäder AB:s styrelse att besluta om ny bolagsordning samt 

ägardirektiv i bolagsstämman (Fredrik Pahlbergs och Björn Hylenius 

tjänsteutlåtande 2019-01-17). 
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2. Ledningsutskottet beslutar återremittera ägardirektiven till verksamheten för 

fortsatt beredning. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta ny 

bolagsordning för Nordanstigs Bostäder AB. Uppdra till Nordanstigs Bostäder 

AB:s styrelse att fastställa den nya bolagsordningen på bolagsstämman 

(ledningsutskottets protokoll § 16/2019). 

 

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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§ 46 Dnr 2019-000037  

Ny bolagsordning för Nordanstigs Fjärrvärme AB. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Anta ny bolagsordning för Nordanstigs Fjärrvärme AB.  

2. Uppdra till Nordanstigs Fjärrvärme AB:s styrelse att fastställa den nya 

bolagsordningen på bolagsstämman. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fastställer direktiv för bolagens verksamhet. För att respektive 

bolag ska omfattas av direktiv ska dessa fastställas av bolagsstämman.  

Utöver bolagspolicyn ska ägardirektiv för respektive bolag formuleras. Dessa 

ägardirektiv ska bland annat följa de övergripande visioner och mål som 

kommunfullmäktige antar samt uttrycka ägarens krav på respektive bolag.  

De dokumenteras i kommunens budget/verksamhetsplan och är långsiktiga och 

uttrycks för en period om 3-4 år.  

Ägardirektiven aktualiseras årligen i samband med att kommunfullmäktige beslutar 

om kommunens budget.  

Kommunstyrelsen ansvarar för att bereda förslag till ägardirektiv och att följa upp 

lämnade ägardirektiv. 

Ägardirektiven skall ha följande struktur: 

Ändamålet med bolagets verksamhet, precisering av bolagets samhällsnytta 

Ägarens krav 

Mål med verksamheten  

Ekonomiska mål 

Specifika uppdrag 

Rapportering  

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige besluta att anta ny bolagsordning för 

Nordanstigs Fjärrvärme AB, fastställa nytt ägardirektiv för bolaget samt 

uppdra till Nordanstigs Fjärrvärme AB:s styrelse att besluta om ny 

bolagsordning samt ägardirektiv i bolagsstämman (Fredrik Pahlbergs och 

Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2019-01-17). 
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2. Ledningsutskottet beslutar återremittera ägardirektiven till verksamheten för 

fortsatt beredning. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta ny 

bolagsordning för Nordanstigs Fjärrvärme AB. Uppdra till Nordanstigs 

Fjärrvärme AB:s styrelse att fastställa den nya bolagsordningen på 

bolagsstämman (ledningsutskottets protokoll § 17/2019).     

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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§ 47 Dnr 2019-000039  

Ny bolagsordning för Nordanstigs Fastighets AB. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Anta ny bolagsordning för Nordanstigs Fastighets AB.  

2. Uppdra till Nordanstigs Fastighets AB:s styrelse att fastställa den nya 

bolagsordningen på bolagsstämman. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fastställer direktiv för bolagens verksamhet. För att respektive 

bolag ska omfattas av direktiv ska dessa fastställas av bolagsstämman.  

Utöver bolagspolicyn ska ägardirektiv för respektive bolag formuleras. Dessa 

ägardirektiv ska bland annat följa de övergripande visioner och mål som 

kommunfullmäktige antar samt uttrycka ägarens krav på respektive bolag.  

De dokumenteras i kommunens budget/verksamhetsplan och är långsiktiga och 

uttrycks för en period om 3-4 år.  

Ägardirektiven aktualiseras årligen i samband med att kommunfullmäktige beslutar 

om kommunens budget.  

Kommunstyrelsen ansvarar för att bereda förslag till ägardirektiv och att följa upp 

lämnade ägardirektiv. 

Ägardirektiven skall ha följande struktur: 

Ändamålet med bolagets verksamhet, precisering av bolagets samhällsnytta 

Ägarens krav 

Mål med verksamheten  

Ekonomiska mål 

Specifika uppdrag 

Rapportering    

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att anta ny bolagsordning för 

Nordanstigs Fastighets AB, fastställa nytt ägardirektiv för bolaget samt uppdra 

till Nordanstigs Fastighets AB:s styrelse att besluta om ny bolagsordning samt 

ägardirektiv i bolagsstämman (Fredrik Pahlbergs och Björn Hylenius 

tjänsteutlåtande 2019-01-17). 
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2. Ledningsutskottet beslutar återremittera ägardirektiven till verksamheten för 

fortsatt beredning. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta ny 

bolagsordning för Nordanstigs Fastighets AB. Uppdra till Nordanstigs 

Fastighets AB:s styrelse att fastställa den nya bolagsordningen på 

bolagsstämman (ledningsutskottets protokoll § 18/2019).     

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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§ 48 Dnr 2019-000002  

Utbildningskontrakt, borttaget statsbidrag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Uppdra till verksamheten att fortsätta arbeta enligt Utbildningskontrakt samt att 

finansieringen sker inom verksamhetens budgetram. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsförmedlingen har i sitt regleringsbrev inför 2019 fått uppdrag att avsluta 

statsbidrag kopplat till insatsen Utbildningskontrakt med arbete eller studier från 

2019-01-01 även gällande pågående beslut. Nordanstigs kommun har via 

Arbetsmarknadsenheten 6 ungdomar anställda på vardera 50% i kombination med 

sina studier. Intäkterna i form av statsbidrag från Arbetsförmedlingen med 

250 000 kronor (11 000:-/plats/månad) täcker större delen av deras lönekostnader.  

Arbetsmarknadsenheten ser tre förslag till hantering av den uppkomna situationen 

med borttagna statsbidrag om ca 250 000 kronor.  

Omgående avsluta samtliga 6 personers anställning kopplade till studierna.  

Anställningarna fortsätter som planerat och Arbetsmarknadsenheten tillskjuts medel 

för att täcka kostnaderna.  

Arbetsmarknadsenheten tillskjuts inte medel, budget hålls vilket då blir på 

bekostnad av andra personers planerade insatser.    

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att hitta en ekonomisk 

lösning så att verksamheten kan fortsätta (Kristina Berglund och Bente 

Sandströms tjänsteutlåtande 2019-01-01). 

2. Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att hitta en ekonomisk 

lösning så att verksamheten kan fortsätta (omsorgsutskottets protokoll 

§ 7/2019).     

Yrkanden 

Stig Eng (C), med bifall av Per-Ola Wadin (L), Sven-Erik Sjölund (S), Tor 

Tolander (M), Magdalena Fagerhov (KD), Sandra Bjelkelöv (SD) och Johan 

Norrby (SD), yrkar uppdra till verksamheten att fortsätta arbeta enligt 

Utbildningskontrakt samt att finansieringen sker inom verksamhetens budgetram.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.  
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§ 49 Dnr 2019-000025  

Höjt kapacitetstak i avtal om kundval enligt LOV Corab. 

Kommunstyrelsens beslut 

Höja CORAB Assistans AB kapacitetstak från 2000 timmar till 3000 timmar från 

och med 2019-03-01. 

 

Sammanfattning av ärendet 

I nu gällande avtal har CORAB Assistans AB ett kapacitetstak på 

2000 timmar/månad. På företagets begäran önskar de höja sitt kapacitetstak till 

3000 timmar/månad.   

CORAB Assistans AB är privat utförare av hemtjänst i Nordanstigs kommun. 

Enligt gällande förfrågningsunderlag ska ett kapacitetstak finnas som styr hur 

många hemtjänsttimmar som företaget har möjlighet att utföra. Om företaget utför 

så många timmar som kapacitetstaket säger har företaget möjlighet att säga nej till 

fler kunder.    

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Höja CORAB 

Assistans AB kapacitetstak från 2000 timmar till 3000 timmar från och med 

2019-03-01 (Malin Ruthströms tjänsteutlåtande 2019-01-14). 

2. Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att höja CORAB 

Assistans AB kapacitetstak från 2000 timmar till 3000 timmar från och med 

2019-03-01 (omsorgsutskottets protokoll § 9/2019).     
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§ 50 Dnr 2019-000084  

Begäran om utökat uppdrag, Mitt Liv 
Omsorgsspecialisten. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna Mitt Liv omsorgsspecialisten AB att även utföra serviceinsatser inom 

hemtjänst enligt LOV från och med 2019-03-01.  

Sammanfattning av ärendet 

Mitt Liv Omsorgsspecialisten ansökte augusti 2018 om att fortsättningsvis bli 

godkända som utförare av Hemtjänst kategori A (omvårdnadsinsatser) enligt LOV i 

Nordanstigs kommun. Mitt Liv och Nordanstigs kommun ingick nytt avtal som 

började att gälla 2019-01-07.  

Mitt Liv, omsorgsspecialisten inkom 2019-01-22 med ansökan om utökat uppdrag i 

form av att även bli godkända som utförare av kategori B (serviceinsatser).  

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna ML, Mitt 

Liv omsorgsspecialisten AB att även utföra serviceinsatser inom hemtjänst 

enligt LOV 

2. Att ML, Mitt Liv omsorgsspecialisten AB från och med 2019-03-01 (Fredrik 

Pahlbergs och Malin Ruthströms tjänsteutlåtande 2019-01-29).  
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§ 51 Dnr 2019-000083  

Svar till Arbetsmiljöverket, inspektion Paletten. 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta verksamhetens förslag till svar till arbetsmiljöverket enligt bilaga.  

Sammanfattning av ärendet 

I oktober 2018 hade dagliga verksamheten Paletten tillsyn av Arbetsmiljöverket 

efter en incident på verksamheten. Arbetsmiljöverket önskar i sitt 

inspektionsmeddelande svar på ett antal frågor som uppkom vid inspektionen.   

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till svar för att 

skicka till arbetsmiljöverket enligt medföljande bilaga (Fredrik Pahlbergs och Malin 

Ruthströms tjänsteutlåtande 2019-01-29).  
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§ 52 Dnr 2018-000436  

Omjustering av paragraf Val av politiska 
ledningsgruppen. 

Kommunstyrelsens beslut 

Rätta kommunstyrelsens beslut § 9/2019, val av politiska ledningsgruppen enligt 

följande: 

Välja Stig Eng (C) som vice ordförande. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ett fel har upptäckts i kommunstyrelsens beslut § 9/2019 och beslutet behöver 

därför justeras. 

I § 9 stod Carina Ohlson (C) som vice ordförande men kommunstyrelsen valde Stig 

Eng (C) som vice ordförande.  
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§ 53 Dnr 2019-000085  

Nominering till styrelsen för SmåKom. 

Kommunstyrelsens beslut 

Nominera Ola Wigg (S) till styrelsen för SmåKom.    

  

Sammanfattning av ärendet 

Ny styrelsen ska väljas till SmåKom, de små kommunernas samverkan. 

Nordanstigs kommun har möjlighet att nominera inför det kommande valet.           

Yrkanden 

Sigbritt Persson (S) föreslår att Nordanstig nominerar Ola Wigg (S).  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Sigbritt Perssons yrkande och finner det antaget.  
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§ 54 Dnr 2019-000004  

Redovisning av delegationsbeslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Följande delegationsbeslut redovisas: 

Redovisning av beviljade bidrag till ledarutbildning 2018. 

Omprövning av kommunstyrelsens utvecklingsmedel Bevara linskäkt till 

eftervärlden. 

Bostadsanpassningsbidrag april-dec 2019. 

Nya tillsvidareanställda december-januari 2018. 

Delegationsbeslut om socialjour. 

Val av ombud till Kommunsamverkan Hälsingland Ek. för. 

Delegation av beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVU 6 §. 

Kompletterande svar till inspektionen för vård och omsorg. 

Kompletterande svar till arbetsmiljöverket. 

Ledningsutskottets protokoll 2019-01-21 

Utbildningsutskottets protokoll 2019-01-22. 

Delegationsbeslut IFO januari 2019.  
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§ 55 Dnr 2019-000005  

Delgivningar. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Uppdra till politiska ledningsgruppen att bereda ärendet om kommunstyrelsen 

ska skriva på uppropet om ett Kärnkraftsfritt Bottenviken. 

2. I övrigt lägga delgivningarna till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Följande delgivningar redovisas: 

Protokoll Nordanstig Vatten AB 2018-12-14. 

Protokoll Samordningsförbundet Gävleborg 2018-11-30. 

Protokoll MittSverige Vatten & Avfall 2018-11-01. 

Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken, Upprop till Finland.             

Yrkanden 

Petter Bykvist (V) yrkar att kommunstyrelsen ska skriva på uppropet om ett 

Kärnkraftsfritt Bottenviken. 

Ola Wigg (S) yrkar tillägga att politiska ledningsgruppen får i uppdrag att bereda 

ärendet.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt och Petter Bykvists yrkande och finner dem 

antagna.  
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§ 56 Dnr 2019-000086  

Anpassning av styrmodellen till Agenda 2030. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar  

Anpassa styrmodellen så att kommunfullmäktiges mål utgår från målen i 

Agenda 2030.  

Sammanfattning av ärendet 

I samband med att nya mål för kommunfullmäktige processas fram för innevarande 

mandatperiod föreslås dessa kopplas till Agenda 2030, som ersätter nuvarande 

”övergripande inriktningar". 

Globala målen ersatte den 1 januari 2016 de 8 millenniemålen som FN och världens 

länder hade arbetat med sedan år 2000. 

De 17 målen är indelade i 169 delmål och medel med tillhörande indikatorer. 

Indikatorerna är mätbara, vilket innebär att vi kan följa upp och utvärdera arbetet 

med målen. 

Agenda 2030 och Globala målen syftar till att skapa en hållbar utveckling. En 

hållbar utveckling innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra 

kommande generationer. 

De tre dimensionerna av hållbar utveckling, det vill säga de ekonomiska, sociala 

och miljömässiga dimensionerna. 

Agenda 2030 kräver engagemang från olika aktörer som civilsamhälle, kommuner 

och landsting samt forskare och näringsliv. 

Ansvaret för att genomföra målen vilar på varje medlemslands regering, men FN 

kan bidra med stöd i genomförandet. Agenda 2030 är inte juridiskt bindande, utan 

en deklaration och ett frivilligt åtagande. 

Då mycket av åtagandena i Agenda 2030 är sådant Nordanstigs kommun ändå ska 

arbeta med bör styrningen underlättas av att målen kopplas till Agenda 2030.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att anpassa styrmodellen så 

att Kommunfullmäktiges mål utgår från målen i Agenda 2030 (Fredrik Pahlbergs 

och Mats Widoffs tjänsteutlåtande 2019-01-28).  
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§ 57 Dnr 2019-000006  

Information och övriga ärenden. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Praktikplatser kommunkontoret 

Uppdra till verksamheten i kommunkontoret att erbjuda praktikplatser till 

personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. 

2. Beslutsunderlag inför sammanträden 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom vikten av att beslutsunderlagen ska finnas 

med i handlingarna. 

3. I övrigt godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

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

väcka eventuella extraärenden. 

Extraärenden 

Praktikplatser kommunkontoret 

Tor Tolander (M) med bifall av Carina Ohlson (C) föreslår att verksamheten i 

kommunkontoret ska kunna erbjuda praktikplatser till personer som står långt ifrån 

arbetsmarknaden. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner det antaget. 

Extraärenden 

Beslutsunderlag inför sammanträden 

Tor Tolander (M) påtalar att det blir omöjligt att med gott samvete fatta beslut om 

inte beslutsunderlaget finns med i handlingarna. 

 

Redovisning av ej avslutade motioner. 

Sandra Bjelkelöv (SD) frågar om det kommer att redovisas hur många motioner 

som inte är besvarade.  

Staben informerar om att en redovisning kommer i vanlig ordning under våren.  

      

      

      

 

 


