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§ 97

Dnr 2017-000351

Godkännande av dagordning.
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna dagordningen med föreslagna ändringar.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska godkänna dagordningen.
Följande extraärenden anmäls:
Tor Torlander (M): Hygienkontrakt
Tor Torlander (M): Sopsortering i Hemtjänsten
Sven-Erik Sjölund (S): Enkät på kommunens webbplats

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 98

Dnr 2020-000032

Ordföranden informerar.
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna informationen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) informerar om följande aktuella
ärenden:
Fortfarande kretsar det mesta kring Corona. Vi befinner oss nu i ett läge då
spridningen verkar ta fart i vårt närområde. Det är alltså nu det är som viktigast med
säkerhetsrutiner. Verksamheterna rullar fortfarande 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.
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 i maj ställdes in
framförallt för att det var få ärenden men även för att minska möten som inte är
tvungna. Vi får se på junimötet som bör hållas, om det måste reduceras i antal
ledamöter. Vi har alla ett ansvar i detta för att våra demokratiska processer ska
kunna rulla på utan allt för stort tapp.
Så nu är det verkligen viktigt att bli ännu mer noga med att följa de säkerhetsrutiner
som förmedlas ut.
Det jobbas i verksamheterna med att ta fram siffror på hur pandemin påverkar
kommunen ekonomiskt och förhoppningsvis kan vi snart få denna uppföljning.
Det har genomförts några möten digitalt som tex Sundsvallsregionen, Regionalt
kommunsamråd, Ostkustbanan 2015 AB:s årsstämma, samrådsmöte Hälsinglands
Utbildningsförbund mm
Ett fysiskt möte med Hälsingerådet.
Det genomförs inga av våra inplanerade företagsbesök just nu och det är ett
bekymmer, dels för att klara målet med antal besök men även att vi inte har
närheten på samma sätt. Dock ska det poängteras att näringslivskontoret har så
mycket mer verksamhet med en extra resurs och fokus på att hjälpa företag i
pandemin.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 99

Dnr 2020-000067

Företagshälsa Region Gävleborg.
Kommunstyrelsens beslut
Uppdra till förvaltningen att arbeta vidare med avtal för att ansluta sig till den
gemensamma företagshälsovårdsnämnden Region Gävleborg från och med
2021-01-01.
Sammanfattning av ärendet
Nordanstigs Kommun har i dag avtal med Alert Företagshälsa Teknik Miljö AB
angående företagshälsovård. Avtalet med Alert upphör 31 januari 2021 och
kommunen står inför att upphandla företagshälsovård eller ansluta sig till
företagshälsovårdsnämnden.
Personalenheten fick i uppdrag av den Politiska ledningsgruppen att göra en
utvärdering av Alerts tjänster. Utvärderingen av Alert företagshälsa genomfördes
genom enkät som skickades ut till kommunens 38 chefer varav 16 stycken har
svarat. Svarsfrekvensen är för låg för att kunna ligga till grund för en större analys.
Den 1 januari 2015 inrättades en gemensam nämnd om samverkan inom
företagshälsovårdsfrågor som ankommer på kommuner och regioner i egenskap av
arbetsgivare. Anslutna idag till denna nämnd är Region Gävleborg och samtliga
kommuner i Gävleborgs län, med undantag för Ljusdals och Nordanstigs
kommuner. Regionen är värdkommun för nämnden. Parterna har hela tiden varit
överens om att erbjuda ytterligare kommuner i Gävleborgs län att ansluta sig.
Enligt Arbetsmiljölagen är företagshälsovårdens uppdrag att arbeta med att
förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser. Vara oberoende expertresurs
inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Samt att ha kompentens att
identifiera och beskriva samband mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet
och hälsa.
Företagshälsan Region Gävleborgs huvudsakliga och övergripande målsättning är
att tillskapa en företagshälsa som ger bästa möjliga stöd för att stärka ett
hälsofrämjande perspektiv och arbetssätt inom områdena hälsa och arbetsmiljö.
Modellen bygger på 4-årsavtal med ett års uppsägningstid. Finansiering av
verksamheten sker med en fastställd summa per anställd och år.
Tilläggsbeställningar utöver basutbudet kan göras. Varje kommun tecknar årliga
överenskommelser med ett kommunanpassat basutbud.
Personalchef Maritta Rudh föredrar ärendet tillsammans med Ulrica Cavallin, Pär
Nolgård och Jennie Jonsson från Företagshälsa Region Gävleborg som deltar
digitalt.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 99
Beslutsunderlag
1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar uppdra till förvaltningen
att arbeta vidare med avtal för att ansluta sig till den gemensamma
företagshälsovårdsnämnden Region Gävleborg från och med 2021-01-01 (Erik
Hedlunds och Maritta Rudhs tjänsteutlåtande 2020-05-15)
2. Politiska ledningsgruppen beslutar uppdra till förvaltningen att arbeta vidare
med avtal för att ansluta sig till den gemensamma företagshälsovårdsnämnden
Region Gävleborg från och med 2021 01-01 (Politiska ledningsgruppens
protokoll 2020-05-19 § 28, Dnr 2020-000067, dokumentnr 120384).
3. Företagshälsa Region Gävleborgs presentation vid kommunstyrelsens
sammanträde, dokumentnr 120717.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till Politiska ledningsgruppens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs (C) yrkande och finner det antaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 100

Dnr 2020-000199

Kommunchefen informerar.
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna informationen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Erik Hedlund informerar enligt följande:
Lägesbild
Kommunens förmåga är god för hanteringen av coronaviruset och just nu så
drabbas primärt Vård och omsorgsverksamheten. Vård och omsorg har under de
senaste veckorna fått en ökad provtagning av både personal och vårdtagare och
detta belastar verksamheten personellt. Dock har Vård och omsorgs
korttidsfrånvaro minskat under våren till följd av minskad nivå av
förkylningssymtom jämfört feb-mars. Tillgången av skyddsutrustning är i allmänhet
god och förmågan finns för att hantera en eskalering av spridning. Coronasmittan
bedöms ha ökat i norra Hälsingland under den senaste tiden och våra
omsorgsboenden provas kanske som mest nu och några veckor framåt. Det är ändå
positivt att vågen har kommit nu då sommaren ger mindre trängsel och mer
möjlighet för utomhusvistelse.
Vi har valt att avvakta med besök på äldreboenden då smittvågen som pågår ska
helst lägga sig innan dessa startar. Rutiner, regler och faciliteter för dessa besök är
förberedda och kan igångsättas på kort varsel när vi bedömer situationen som
lämplig.
Framtida utmaningar (sommaren)
Rörelsefriheten i Sverige har normaliserats och människor kan resa fritt i landet så
länge man följer de rekommendationer m.m. från Regeringen och
Folkhälsomyndigheten. Då vi sannolikt har en ökning av smittade i kommunen så
finns möjligen risk att folk från andra delar av Sverige kan bli smittade här om inte
fysisk distansering hålls. Jag bedömer ändå risken för smittspridning kopplat till fri
rörelse i Nordanstig som ringa. Hit kommer man kanske främst för att njuta av
naturen och trängsel här är ändå ringa jämfört med exempelvis ställen i Bohuslän.
Med förhoppning om en avklingande trend under sommaren så kan en andra våg av
smittspridning komma. Det finns förhoppningar om ett vaccin under hösten/vintern
men den har sannolikt inte fått effekt innan en andra våg. Hur kraftig en andra våg
kan vara kan man i dagsläget inte bedöma. Det beror på hur stor en eventuell
immunitet kan bli från den pågående smittvågen. Skyddet av våra äldre kommer
behöva vidmakthållas och besöksförbud av det slag som vi har på våra boenden
kommer sannolikt behövas under hela hösten.
Under sommaren kommer även ett ökat antal vikarier in då ordinarie personal har
sin huvudsemester. Detta kräver särskild noggrannhet med att utbilda i
hygienrutiner och följa upp att dessa hålls.
Krisledningen fortsätter arbeta under huvudsemestern men med färre deltagare än
normalt.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 100

Tor Torlander frågar om intäktskrav vid försäljning av tomter. En tomt i
Morängsviken är såld per delegation. Efter att delegationen gavs så har ett
principiellt beslut på intäktskrav vid tomtförsäljning tagits.
Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd meddelar att han tar med sig frågan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 101

Dnr 2020-000115

Information Coronaviruset och Covid-19 samt lägesbild
lokala näringslivet.
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna informationen.
Sammanfattning av ärendet
Näringslivsutvecklare Ingeli Gagner och Lena Krantz informerar om nuläge för
företagens svårigheter som effekt av Coronapandemin samt om näringslivskontorets
insatser för det lokala näringslivet.
57 % av Nordanstigs företag går bra eller har lite avmattning. 43 % av Nordanstigs
företag har det tufft eller kritiskt.
Näringslivskontoret försöker lyfta den lokala handeln. Näringslivskontoret har
också möjligheten att vara kontaktskapande mellan företag i kommunen.
Näringslivskontoret har också en handlingsplan för framtida insatser: bl.a.
digital företagsfrukost 16 juni om läget i företagen och tips för så kallad Hemester i
sommar, workshop i digitalisering, framtidsspaning i mindre träffar med företagen
m.m.
Näringslivskontorets kontakter med företagen hjälper dem att hitta lösningar och
det uppmuntrar till anpassning till den nya situationen. Företagen har mindre koll på
de stöd som de kan få, både som del av krisen och som del av företagsstöd i vanliga
fall. Detta har Näringslivskontoret bidragit med.
Den svåra situationen för företag har en social kostnadssida som efterspel.
Kommunchef Erik Hedlund informerar:
Tiden går och arbetet i krisen fortsätter. Krisledningsmöte sker tre gånger i veckan
med avstämning med länsstyrelsen en gång i veckan.
Korttidsfrånvaron är relativt hög, 4-5 % högre än vanlig sjukfrånvaro för perioden
och den sjukfrånvaro som rapporteras in i dagsläget (8-12 %).
Den största smittan i området beräknas vara förbi. Man är väldigt glad att omsorgen
klarat sig så bra.
Arbetet framöver:
Nationella restriktioner lättas. Efterfrågan på anhörigbesök ökar. Besök tillåts inte
ännu på kommunens boenden men rutiner för anhörigbesök till boenden har
utarbetats. Fokus läggs på att förhindra kringgående av säkerhetsrutiner vid besök;
besök kan ske utomhus med hinder så som buskar emellan närvarande.
Beslutsunderlag
Näringslivskontorets presentation KS 9 juni 2020, dokumentnr 120673.

Justerandes sign
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§ X102

Dnr 2020-000033

Information från utskotten.
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna informationen.
Sammanfattning av ärendet
Omsorgsutskottets ordförande Carina Ohlson (C) informerar om följande aktuella
ärenden:
Vi ser att vi fortfarande kommer att få för höga kostnader gentemot budget, samma
siffror som vi sett under hela året. Personalen jobbar och sliter extra mycket nu
eftersom vi har denna pandemi. Det tar på krafterna att hela tiden vara på tårna och
ha koll på allt. Hittills har vi inte någon smitta i verksamheterna.
Dock försöker man sänka kostnaderna men eftersom många av åtgärderna i
dagsläget inte kan genomföras är det komplicerat. Det riktigt dåliga är att många av
åtgärderna skulle höja livskvalitén för dem som behöver vår omsorg.
Sociala omsorgen ser ut att gå knappt en miljon minus, där kan man tänka sig att
man kanske kan komma ner lite och närma sig ramen. Även där jobbas det hårt för
att minska kostnaderna.
Båda dessa verksamheter kommer med förslag för besparingar, vad vi inte kan
spara på är ju kostnader som uppkommer på grund av pandemin, men de medlen
återfinns på ett eget konto som ska eftersökas.
Jag ger en kortare rapport från sociala myndighetsnämnden också.
Där ser vi att budgeten helt krackelerat. Man går mot tio miljoner i underskott, fem
av dem är troligen en felbudgetering, detta eftersom det är svårt att lägga en budget
första året.
Försörjningsstödet minskar dock och det är positivt eftersom vi vet att vi har stora
utmaningar framåt med eventuellt hög arbetslöshet och att man valt bort fack och
a-kassa i vissa fall.
Det stora underskottet är placeringar, både barn/ungdom och vuxna. Där måste man
verkligen fundera över hur vi ska agera. I många fall handlar det om barn och unga
som av olika anledningar hamnar ”utanför” och gör fel val. Dem måste vi fånga upp
tidigare. För här far både barnet, syskon och hela familjer oerhört illa.
Verksamheten har fått i uppdrag att se över ekonomin och rapportera åtgärder till
nästa möte.
Ledningsutskottets ordförande Stig Eng (C) informerar om följande aktuella
ärenden:
Infrastruktursatsningar är av betydande vikt och aktuella. Kommunens måste
fortsätta arbeta aktivt i deltagandet avseende utvecklingen i dessa.

Justerandes sign
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§ 103

Dnr 2020-000006

Redovisning enligt Årsplan 2020 för
utbildningsverksamheten.
Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna redovisningar av KIA-rapporter, kränkande behandling och sökta
statsbidrag.
2. Godkänna analysen av fritidshemmens arbete.
3. Godkänna behörigheten på kommunens fritidshem och behörigheten i
förskoleklass per april 2020.
4. Godkänna redovisning av skolpliktsbevakning - elever hos andra huvudmän.
5. Godkänna redovisning av utredning av skolbiblioteken i Nordanstigs kommun.
6. Godkänna redovisning av grundsärskolan.
7. Godkänna redovisning av problematisk skolfrånvaro, trygghet och studiero
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska följa verksamheten inom Utbildning och en årsplan för
uppföljningen har antagits.
Utbildningsutskottet har berett ärendet och redovisar följande:
Sammanställning av KIA-rapporter samt kränkande behandling för perioden
2020-01-01 till 2020-05-12.
Sammanställning av sökta statsbidrag för perioden 2020-01-01-2020-05-12.
Sammanfattning och analys av fritidshemmens arbete utifrån rapport från
rektorerna.
Behörighet på kommunens fritidshem och behörighet i förskoleklass per april 2020.
Sammanställning på skolpliktsbevakning av elever hos andra huvudmän.
Utredning av skolbiblioteken i Nordanstigs kommun samt en sammanfattning av
regeringens kommundirektiv från 2019-11-28.
Problematisk skolfrånvaro, trygghet och studiero.
Beslutsunderlag
Utbildningsutskottets protokoll 2020-05-12 § 65, dokumentnr 120320.

Justerandes sign
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§ 104

Dnr 2020-000201

Förstärkt ekonomirapport per april 2020
Kommunstyrelsens beslut
Uppdra till verksamheten att genomföra följande åtgärder för en budget i balans
2020 och 2021 genom att:
1. Uppdra till verksamheten att vidta åtgärder så kommunens hemtjänst når minst
65 procents effektivitet i Hassela och minst 75 procents effektivitet i
Harmånger av arbetet i utförd tid och därigenom nå kostnadsminskningar för
Vård och omsorg.
2. Verksamheten ska återrapportera vid delårsbokslut 2020 till kommunstyrelsen
om de ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter som de genomförda
åtgärderna i hemtjänsten genererat.
3. Verksamheten ska återrapportera vid delårsbokslut 2020 till kommunstyrelsen
om de ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter som de genomförda
åtgärderna hösten 2019 och våren 2020 för särskilda boenden och Vård och
omsorgs övriga verksamhet genererat.
4. Åtgärderna ska genera totala kostnadsminskningar för budget 2020 om ca
3 500 tkr och för 2021 om ca 4 500 tkr.
5. Kommunstyrelsens övriga verksamheters prognos för 2020 är mot
budgetmålet.
6. Efter åtgärder för effektivisering inom Vård och omsorg godkänna ett
prognostiserat underskott för 2020 om 4 500 tkr och som räknas av mot
budgeterat resultat för 2020.
7. Coronarelaterade kostnader och prognos på statlig kompensation särredovisas
och rapporteras vid delårsbokslut 2020.
8. En uppföljning av åtgärder för budget i balans ska redovisas på
kommunstyrelsens sammanträde 9 september 2020.
9. Det statliga stödet på ca 10 mnkr ska särskilt redovisas i kommunstyrelsen
tillsammans med de merkostnader som coronakrisen medför och vilken
påverkan det får på resultatet.
10. I övrigt godkänna den förstärkta månadsuppföljningen och överlämna den till
kommunfullmäktige för information.
Sammanfattning av ärendet
Ekonom Erica Norling föredrar en förstärkt månadsuppföljning per 30 april 2020.
Förvaltningen har under årets fyra första månader trots coronaviruset huvudsakligen
bedrivit verksamheten enligt de ekonomiska ramar budget 2020 ger. För
verksamheten inom Vård och omsorg så har åtgärder för att nå budgetram
genomförts under 2019 och under årets fyra första månader. Dock har vissa åtgärder
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försenats pga. coronaviruset, exempelvis ny schemaläggning på en del boenden och
nedläggning av bemanningsenheten. Åtgärder som skulle genomföras under början
av 2020 har istället genomförts under april, maj och juni 2020. Orsaken till
förseningen var behov att stärka bemanningen under denna tid då
coronahanteringen krävde detta.
Utan åtgärder bedömdes Vård och omsorg få ett prognostiserat underskott vid april
2020 på minst 8 miljoner kronor. De åtgärder som verksamheten vidtar under 2020
bedöms minska kostnader för Vård och omsorg med 3 500 tkr och bedömt
prognostiserat underskott för kommunens verksamheter ligger således på ca
4 500 tkr för året, varav 1 700 tkr avser 2019 omställningsarbete för hemtjänsten.
Verksamheten föreslår att detta avräknas mot budgeterat resultat för 2020.
De kostnader som uppstått för hantering av coronaviruset bedöms per 31 maj ligga
på ca 1 miljon kronor för inköpt skyddsmateriel. Nyttjas inte skyddsmaterielen så
kommer dessa lagerföras och inte fullt drabba årets resultat. Nyttjas
skyddsmaterialet så hamnar det på årets resultat. Vård och omsorg har haft ökade
personalkostnader pga. korttidssjukfrånvaro om ca 400 tkr. Det är alltså vikarier
som generat dessa kostnader. Verksamheten har satsat på företagsstöd genom
samarbete med Hudiksvall vilket generat kostnader om ca 250 tkr samt att en extra
personalresurs har stöttat näringslivskontoret under 3 månader vilket gett
budgeterade kostnader på ca 150 tkr. Totalt bedömda direkta kostnader i detta tidiga
läge för kommunens hantering av coronaviruset är 2–2,5 miljoner kronor.
Kommunens indirekta effekter av coronaviruset såsom ökade kostnader för
försörjningsstöd, minskade skatteintäkter mm är för tidiga att bedöma i dagsläget.
Coronahanteringen är en faktor som kan påverka verksamhetens omställningsarbete
under hela året 2020.
Kommunchef Erik Hedlund föredrar bakgrund och förslag till beslut.
Beslutsunderlag
1. Tetrialrapport per 30 april 2020.
2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till verksamheten att genomföra följande
åtgärder för en budget i balans 2020 och 2021 (Erik Hedlunds tjänsteutlåtande
2020-06-05).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall samt vill tillägga att uppföljning av åtgärder för budget i
balans ska redovisas på kommunstyrelsens sammanträde 9 september 2020.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs (C) yrkande och finner det antaget.
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§ 105

Dnr 2020-000038

Verksamhetsuppföljning.
Kommunstyrelsens beslut
1. Uppdra till Arbetsmarknadsenheten att tillskriva kommunens verksamheter att
det är ett viktigt uppdrag att ta emot praktikanter och att kommunstyrelsen
uppmanar kommunens alla verksamheter och bolag att i mån av platser ta emot
personer i praktik.
2. I övrigt godkänna rapporten.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har under årets fyra första månader trots coronaviruset huvudsakligen
bedrivit verksamheten enligt de ekonomiska ramar budget 2020 ger. För
verksamheten inom Vård och omsorg så har åtgärder för att nå budgetram
genomförts under 2019 och under årets fyra första månader. Dock har vissa åtgärder
försenats pga. coronaviruset, exempelvis ny schemaläggning på en del boenden och
nedläggning av bemanningsenheten. Åtgärder som skulle genomföras under början
av 2020 har istället genomförts under april, maj och juni 2020.
Orsaken till förseningen var behov att stärka bemanningen under denna tid då
coronahanteringen krävde detta.
Utan åtgärder bedömdes Vård och omsorg få ett prognostiserat underskott vid april
2020 på minst 8 miljoner kronor. De åtgärder som verksamheten vidtar under 2020
bedöms minska kostnader för Vård och omsorg med 3 500 tkr och bedömt
prognostiserat underskott för kommunens verksamheter ligger således på ca
4 500 tkr för året, varav 1 700 tkr avser 2019 omställningsarbete för hemtjänsten.
Verksamheten föreslår att detta avräknas mot budgeterat resultat för 2020.
De kostnader som uppstått för hantering av coronaviruset bedöms per 31 maj ligga
på ca 1 miljon kronor för inköpt skyddsmateriel. Nyttjas inte skyddsmaterielen så
kommer dessa lagerföras och inte fullt drabba årets resultat. Nyttjas
skyddsmaterialet så hamnar det på årets resultat. Vård och omsorg har haft ökade
personalkostnader pga. korttidssjukfrånvaro om ca 400 tkr. Det är alltså vikarier
som generat dessa kostnader. Verksamheten har satsat på företagsstöd genom
samarbete med Hudiksvall vilket generat kostnader om ca 250 tkr samt att en extra
personalresurs har stöttat näringslivskontoret under 3 månader vilket gett
budgeterade kostnader på ca 150 tkr. Totalt bedömda direkta kostnader i detta tidiga
läge för kommunens hantering av coronaviruset är 2–2,5 miljoner kronor.
Kommunens indirekta effekter av coronaviruset såsom ökade kostnader för
försörjningsstöd, minskade skatteintäkter mm är för tidiga att bedöma i dagsläget.
Coronahanteringen är en faktor som kan påverka verksamhetens omställningsarbete
under hela året 2020.
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Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till verksamheten att genomföra följande
åtgärder för en budget i balans 2020 och 2021 (Erik Hedlunds tjänsteutlåtande
2020-06-05).
2. Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att uppdra till
Arbetsmarknadsenheten att skriva ett tjänsteutlåtande där det tydliggörs att det
är ett viktigt uppdrag att ta emot praktikanter och att kommunstyrelsen
uppmanar kommunens alla verksamheter och bolag att i mån av platser ta emot
personer i praktik (omsorgsutskottets protokoll § 50/2020-05-11).
3. Utbildningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner redovisningen
(utbildningsutskottets protokoll § 60/2020)
4. Månadsrapport per april 2020.
Yrkanden
Carina Ohlson (C) yrkar bifall till omsorgsutskottets förslag.
Anette Nybom (S) yrkar på bifall till utbildningsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner dem antagna.
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§ 106

Dnr 2020-000187

Skattesats 2021 Nordanstigs kommun.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Fastställa skattesatsen för 2021 till 22:51 kronor per skattekrona, det vill säga
oförändrad.
Deltar inte i beslut
Petter Bykvist (V) deltar inte i beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige ska inför varje nytt år fastställa skattesatsen för Nordanstigs
kommun. I det förberedande budgetarbetet har intäkterna beräknats utifrån en
oförändrad skattesats.
Beslutsunderlag
Politiska ledningsgruppen föreslår att fullmäktige beslutar fastställa skattesatsen för
2021 till 22:51 kronor per skattekrona, det vill säga oförändrad (politiska
ledningsgruppens protokoll § 33/2020).
Yrkanden
Stig Eng (C), med bifall av Sandra Bjelkelöv (SD) och Tor Torlander (M), yrkar
bifall till politiska ledningsgruppens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs (C) yrkande och finner det antaget
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§ 107

Dnr 2019-000477

Mål och budget 2021-2024 för Nordanstigs kommun.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Anta att beräkningsgrunden för 2021 – 2024 års skatteintäkter och generella
statsbidrag grundas på följande invånarantal:
1 november 2020
9 468 personer
1 november 2021
9 456 personer
1 november 2022
9 442 personer
1 november 2023
9 429 personer
2. Anta kommunfullmäktiges verksamhetsmässiga mål:
• Utbildningsnivån ska öka under mandatperioden.
• Kommunen ska minska fossilberoendet, öka energieffektiviteten samt
säkerställa en hållbar produktion av förnybar energi.
• Befolkningen i Nordanstigs kommun ska öka till 10 000 medborgare
under mandatperioden.
3. Anta kommunfullmäktiges finansiella mål:
• Koncernen ska ha ett positivt resultat som uppgår till minst två procent
av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal fastighetsavgift
för vartdera året 2021 – 2024.
• Soliditeten inklusive total pensionsskuld ska förbättras årligen.
• Likviditeten ska vara lägst 100 procent, det vill säga
omsättningstillgångarna ska vara högre än de kortfristiga skulderna.
4. Tilldela kommunstyrelsen uppdrag, mål och resurstilldelning 551 290 tkr
för år 2021, 562 979 tkr för år 2022, 574 781 tkr för år 2023 samt 585 583
tkr för år 2024.
5. Tilldela sociala myndighetsnämnden uppdrag, mål och resurstilldelning
19 121 tkr för år 2021, 18 621 tkr för år 2022, 18 121 tkr för år 2023 samt
17 621 tkr för år 2024.
6. I de fall olika mål som kommunfullmäktige uttalat skulle komma i konflikt
med ramen så gäller att ramens storlek går i första hand fram till dess
kommunfullmäktige fattar annat beslut.
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7. Anta ansvarstilldelningen i Mål och budget 2021 – 2024.
Kommunfullmäktige beslutar om kommunstyrelsens uppdrag och mål samt
resurstilldelning.
Kommunstyrelsen fördelar kommunstyrelsens uppdrag och mål samt
resurser på och mellan verksamheterna.
Kommunchef fördelar uppdraga och mål samt resurser på och mellan
programpunkterna inom respektive verksamhet.
Verksamhetschef fördelar uppdrag och mål samt resurser inom respektive
programpunkt.
Enhetschef fördelar uppdrag och mål samt resurser inom sin enhet.
Kommunfullmäktige beslutar om sociala myndighetsnämndens uppdrag
och mål samt resurstilldelning.
Verksamhetschef fördelar uppdrag och mål samt resurser inom
programpunkten.
Enhetschef fördelar uppdrag och mål samt resurser inom sin enhet.
8. Anta investeringsförslag för 2021 – 2024.
Kommunstyrelsens ansvarsområde enligt flerårsplan:
2021
28 000 tkr
2022
20 000 tkr
2023
20 000 tkr.
Kommunstyrelsens ansvarsområde:
2024
20 000 tkr.
Tilläggsinvesteringar:
2021
7 500 tkr
- varav datorer skola/it-satsning
1 000 tkr
- varav upprustning i samband med EPC
4 000 tkr
- varav utemiljö skola/förskola
2 500 tkr.
2022
7 500 tkr
- varav datorer skola/it-satsning
1 000 tkr
- varav upprustning i samband med EPC
4 000 tkr
- varav utemiljö skola/förskola
2 500 tkr.
2023
7 500 tkr
- varav datorer skola/it-satsning
1 000 tkr
- varav upprustning i samband med EPC
4 000 tkr
- varav utemiljö skola/förskola
2 500 tkr.
2024
6 500 tkr
- varav datorer skola/it-satsning
1 000 tkr
- varav upprustning i samband med EPC
3 000 tkr
- varav utemiljö skola/förskola
2 500 tkr.
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EPC-projektet är tidigare beslutad av kommunfullmäktige och ingår inte i
summorna ovan.
Investeringssatsning enligt flerårsplan där separata beslut krävs av
kommunfullmäktige:
2021
88 000 tkr
2022
54 000 tkr
2023
53 000 tkr.
Investeringssatsning som ej ingår i flerårsplan där separata beslut krävs av
kommunfullmäktige:
2024
50 000 tkr.
9. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inför 2021 fördela 2021 års
investeringsbudget på specifika projekt preciserade med syfte, tidsplan och
investeringskalkyl.
10. I övrigt anta förslag till Mål och budget 2021 – 2024.
11. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att påbörja mål- och budgetarbetet
avseende 2022 – 2025
Reservation
Tor Tolander (M) reserver sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Ekonomienheten har sammanställt Mål och budget 2021 – 2024 utifrån
kommunstyrelsens majoritets direktiv.
Beslutsunderlag
1. Majoritetens budgetförslag.
2. Samling för Nordanstigs budgetförslag.
3. Sverigedemokraternas budgetförslag.
4. Erik Hedlunds och Marianne Unborgs tjänsteutlåtande 2020-05-27.
Yrkanden
Carina Ohlson (C) yrkar bifall till majoritetens budgetförslag.
Tor Torlander (M) yrkar bifall till Samling för Nordanstigs budgetförslag med en
tilläggsbilaga.
Sandra Bjelkelöv (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons, Tor Tolanders och Sandra
Bjelkelövs yrkanden och finner Carina Ohlsons yrkande antaget.
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§ 108

Dnr 2020-000073

Uppföljning investeringsbudget 2020.
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna informationen.
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.
Verksamheten har sammanställt investeringsprojektens utveckling per
30 april 2020.
Uppföljning av investeringsbudgeten för 2020 kommer att ske tre gånger under året.
Beslutsunderlag
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner informationen
(ledningsutskottets protokoll § 60/2020).
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Dnr 2018-000390

Information om matavfallsinsamling i Nordanstig.
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna informationen.
Sammanfattning av ärendet
Alla kommuner i Sverige ska enligt 15 kap Miljöbalken ta fram plan för
avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering. Planen utgör tillsammans med
kommunens lokala föreskrifter om avfallshantering kommunens
renhållningsordning. Plan och föreskrifter ska fastställas av kommunfullmäktige.
Vid dagens sammanträde deltar konsult Pär Johansson och enhetschef Jimmy
Nilsson och föredrar det pågående arbetet med planering inför matavfallsinsamling
i Nordanstigs kommun.
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§ 110

Dnr 2020-000176

Kretsloppsplan Nordanstig
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna kretsloppsplan 2021-2025 för remittering till intressenter i syfte att
inhämta synpunkter och för information.
Sammanfattning av ärendet
Den lokala avfallsplangruppen i Hälsingland, där samtliga kommuner ingår har
gemensamt, med konsultstöd, arbetat fram ett förslag till Kretsloppsplan 20212025. För att hämta in synpunkter från kommunen och övriga intressenter ska
kommunstyrelsen besluta att utsända denna på remiss. Målet är att
Kretsloppsplanen sedan ska antas av kommunfullmäktige senast i december 2020.
Enhetschef Jimmy Nilsson och konsult Pär Johansson föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår ledningsutskottet föreslå
kommunstyrelsen besluta att godkänna kretsloppsplan 2021-2025 för
remittering till intressenter i syfte att inhämta synpunkter och för information
(Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2020-04-29.
2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna
kretsloppsplan 2021-2025 för remittering till intressenter i syfte att inhämta
synpunkter och för information (ledningsutskottets protokoll § 74/2020).
3. Kretsloppsplan 2021-2025, dokument nr 119897,
4. Hälsingland kretsloppsplan (avfallsplan) dokument nr 120039.
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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§ 111

Dnr 2020-000165

Årsredovisning 2019 för Samordningsförbund
Gävleborg.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2019 för Samordningsförbund Gävleborg.
Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbund Gävleborg har inkommit med en årsredovisning för år 2019.
Samordningsförbundet visar ett positivt resultat med 4 887 298 kr.
Handlingarna för årsredovisning 2019 för Samordningsförbund Gävleborg gås
igenom av ledningsutskottet.
Resultaträkningen för 2019-01-01 till 2019-12-31 visar:
Intäkter

13 319 470 kr

Kostnader

-8 431 770 kr

Avskrivningar

0

Verksamhetens nettokostnad

4 887 700 kr

Verksamhetens resultat

4 887 700 kr

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

0 kr
-402 kr

Resultat efter finansiella poster:
Extraordinära poster
Årets resultat

0
4 887 298 kr

Samordningsförbund Gävleborgs förbundschef Anna-Karin Hainsworth deltar på
distans och föredrar årsredovisningen.
Beslutsunderlag
1. Samordningsförbundet Gävleborgs årsredovisning 2019.
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning 2019 för
Samordningsförbund Gävleborg (ledningsutskottets protokoll § 82/2020).
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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§ 112

Dnr 2019-000292

Ny förskola i Gnarp.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Uppföra en ny förskola i Gnarp på fastigheten Vallen 28:1, invid Gnarps skola.
2. Uppdra till förvaltningen att teckna avtal enligt SKRs ramavtal för en förskola
3. Förskolan ska innefatta sex avdelningar.
4. Ett lån för investeringen om max 42 miljoner kronor får tas upp genom extern
upplåning.
5. En ekonomisk uppföljning inkl. driftskostnadskalkyl ska ske till
kommunstyrelsen så snart en slutkostnadskalkyl finns framtagen.
Sammanfattning av ärendet
Förskolorna i Gnarp ska ersättas av en ny. Beslut (§ 93 KS 2020-000040) finns i
den kommunstyrelseberedning som tillsats om att en förskola ska uppföras med en
byggnad som avropas via SKRs ramavtal. Planeringsarbetet pågår och för att detta
ska kunna slutföras behöver beslut tas om uppförandet samt finansiering.
Nordanstigs kommun har sedan tidigare beslutat att en ny förskola ska uppföras i
Gnarp, som en ersättning av de befintliga förskolorna, vars skick är undermåliga
och tekniska livslängd uppnådd. För att uppföra en förskola utifrån de mest
ekonomiska möjligheterna har SKRs ramavtalsupphandling inväntats. Den blev klar
i början av året och därför är nu kommunen klar för avrop enligt denna modell. För
den norra regionen finns sex förskolor färdiga för avtalstecknande.
Ekonomisk påverkan
Förskolemodell ska väljas efter en sammanvägning av investeringskostnad,
byggnadens driftskostnad och verksamhetsdriftskostnad. Detta arbete utförs efter att
beslut om genomförande tas genom investeringsbeslut. Kostnaden är en bedömd
kostnad av avrop av byggnad, projektering och utförande av grundläggning och den
pedagogiska utemiljön. I kostnadsuppskattning ingår även byggherrekostnad,
solcellsanläggning och lös inredning.
Investeringskostnaden bedöms uppgå till 42 miljoner kronor.
Att ersätta tre befintliga förskolor med en ny innebär en effektivisering som till en
del ska finansiera den tillkommande kapitalkostnaden. Denna driftkalkyl i sin helhet
kommer att redovisas för kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 112
Miljömässig påverkan
Att riva tre befintliga förskolor, som dessutom är i ett dåligt skick och ersätta dessa
med en ny och större förskola, kommer att påverka miljön positivt. Att reinvestera
de befintliga byggnaderna så att de uppfyller dagens energikrav anses inte vara
ekonomiskt försvarbart.
Stig Eng (C) föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
1. KS-beredningen för framtida fastighetsinvesteringar beslutar uppdra till
verksamheten att ta fram ett beslutsunderlag om en ny förskola i Gnarp till
kommunstyrelsens sammanträde i juni 2020 (KS-beredningens protokoll §
8/2020).
2. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att uppföra en ny förskola i Gnarp på fastigheten
Vallen 28:1, invid Gnarps skola, att uppdra till förvaltningen att teckna avtal
enligt SKRs ramavtal för en förskola, att förskolan ska innefatta sex
avdelningar, att lån för investeringen om max 42 miljoner kronor får tas upp
genom extern upplåning samt att en ekonomisk uppföljning inkl.
driftskostnadskalkyl ska ske till kommunstyrelsen så snart en
slutkostnadskalkyl finns framtagen (Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds
tjänsteutlåtande 2020-06-05).
Yrkanden
Stig Eng (C), med bifall av Johan Norrby (SD) och Tor Tolander (M), yrkar bifall
till förslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs (C) yrkande och finner det antaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 113

Dnr 2020-000166

Revisionsrapport: Bokslut och årsredovisning per
2019-12-31
Kommunstyrelsens beslut
Anta verksamhetens förslag till yttrande över revisionsrapporten Bokslut och
årsredovisning per 2019-12-31.
Sammanfattning av ärendet
Revisionen har granskat kommunens bokslut och årsredovisning för 2019.
Revisionen har lämnat granskningen till kommunstyrelsen och vill ha
kommunstyrelsens kommentarer på de rekommendationer som lyfts fram i
rapporten.
Ekonomikontoret har tagit del av revisionens rapport med rekommendationer och
kommentarer och har lämnat förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna förslaget till
svar på revisionens rapport ”Granskning av bokslut och årsredovisning per
2019-12-31” (Erik Hedlunds och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2020-05-04).
2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner svaret på
revisionens rapport (ledningsutskottets protokoll § 80/2020).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs (C) yrkande och finner det antaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 114

Dnr 2020-000167

Revisionsrapport: Granskning av protokoll.
Kommunstyrelsens beslut
Uppdra till kommunchefen att vidta förbättringsåtgärder för verksamhet- och
ekonomiuppföljning efter rekommendationer från Revisorerna i Nordanstig.
Sammanfattning av ärendet
Revisorerna i Nordanstig har inkommit med en hemställan att kommunstyrelsen
lämnar synpunkter på de rekommendationer och förslag som har angivits i KPMG
granskning daterad 202-04-08. Förvaltningen har i nedanstående beskrivning
förslag på åtgärder som möter revisorernas synpunkter så kommunstyrelsen
förbättrar sin möjlighet till uppföljning av verksamheten.
Förvaltningen tycker att revisonens synpunkter rörande uppföljning av verksamhet
och ekonomi är bra och åtgärder för att uppnå en bättre process för detta vidtas.
Kommunchef Erik Hedlund har utarbetat ett förslag till yttrande över
revisionsrapporten.
Beslutsunderlag
1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att uppdra till
kommunchefen att vidta förbättringsåtgärder för verksamhet- och
ekonomiuppföljning efter rekommendationer från Revisorerna i Nordanstig
(Erik Hedlunds tjänsteutlåtande 2020-05-15).
2. Politiska ledningsgruppen föreslår att kommunstyrelsen beslutar uppdra till
kommunchefen att vidta förbättringsåtgärder för verksamhet- och
ekonomiuppföljning efter rekommendationer från Revisorerna i Nordanstig
(politiska ledningsgruppens protokoll § 32/2020).
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§ 115

Dnr 2019-000498

Revisionens frågor till kommunstyrelsen gällande
strategi för bra boendemiljö.
Kommunstyrelsens beslut
Anta verksamhetens förslag till yttrande över revisionens kompletterande frågor.
Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisionen har ställt frågor avseende kommunkoncernens strategi för bra
boendemiljöer. Kommunstyrelsen har tidigare svarat på frågorna och nu har
revisionen inkommit med kompletterande frågor.
Beslutsunderlag
1. Politiska ledningsgruppen beslutar uppdra till kommunchefen att bereda
ärendet (politiska ledningsgruppens protokoll § 87/2019).
2. Kristina Berglunds och Hans-Åke Oxelhöjds förslag till yttrande 2020-01-29.
3. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att till revisionen som
svar på deras inkomna kompletteringsfråga inge följande svar, som anges
nedan i punktform (ledningsutskottets protokoll § 81/2020).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs (C) yrkande och finner det antaget.
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§ 116

Dnr 2020-000198

Revisionens kommentarer om Internkontrollen 2019.
Kommunstyrelsens beslut
Anta verksamhetens förslag till yttrande över revisionens skrivelse om den interna
kontrollen.
Sammanfattning av ärendet
Revisionen har lämnat synpunkter och kommentarer utifrån kommunstyrelsens
beslut § 269/2019-11-05 när en uppföljning av internkontrollen för 2018
redovisades och en plan för 2019 års internkontroller antogs.
Kommunstyrelsen behöver redovisa vilka åtgärder som vidtagits och som kommer
att vidtas samt när dessa bedöms vara genomförda.
Verksamheten har lämnat ett förslag till yttrande över revisionens kommentarer.
Beslutsunderlag
Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen antar förslag till yttrande över
revisionens skrivelse om den interna kontrollen (Erik Hedlunds tjänsteutlåtande
2020-05-26).
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Utdragsbestyrkande

30(44)

Nordanstigs kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-09

§ 117

Dnr 2020-000181

Ändring i reglementet för distansdeltagande i
Gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamheten
och FoU-Välfärd.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta förslag till justering i reglementet för Gemensam nämnd för
hjälpmedelsverksamheten och FoU-Välfärd för att medge ledamöter att delta i
sammanträde på distans.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av Coronapandemin sker många politiska sammanträden idag på
distans. För att ledamöterna i den gemensamma nämnden för
hjälpmedelsverksamheten och FoU-Välfärd ska kunna närvara vid sammanträdena
och fatta beslut på distans krävs att fullmäktige medger detta i reglementet.
Beslutsunderlag
Region Gävleborg föreslår att fullmäktige antar förslag till justering i reglementet
för Gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten och FoU-Välfärd för att medge
ledamöter att delta i sammanträde på distans (Region Gävleborgs skrivelse
2020-04-30).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs (C) yrkande och finner det antaget.
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§ 118

Dnr 2020-000173

Årsredovisning 2019 för Inköp Gävleborg.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2019 för Inköp Gävleborg.
Sammanfattning av ärendet
Inköp Gävleborg har inkommit med en årsredovisning för år 2019.
Inköp Gävleborg visar ett positivt resultat med 6 963 tkr.
Handlingarna för årsredovisning 2019 för Inköp Gävleborg gås igenom av
ledamöterna.
Resultaträkningen för 2019-01-01 till 2019-12-31 visar:
Verksamhetens intäkter
Intäkter Elhandel
Verksamhetens kostnader
Kostnader Elhandel
Verksamhetens nettokostnader
Finansiella intäkter
Finansiella intäkter Elhandel
Finansiella kostnader
Finansiella kostnader Elhandel

22 452 tkr
5 773 tkr
-15 622 tkr
-5 773 tkr
6 830 tkr
149 tkr
3 tkr
-16 tkr
-3 tkr

Resultat före extraordinära poster

6 963 tkr

Årets resultat

6 963 tkr

Beslutsunderlag
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelse och kommunfullmäktige godkänner
årsredovisning 2019 för Inköp Gävleborg (ledningsutskottets protokoll § 83/2020).
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§ 119

Dnr 2020-000162

Höjning av ersättningsnivå för hemsändning från
dagligvarubutik till hushåll i Nordanstigs kommun
Kommunstyrelsens beslut
Höja ersättningsnivån från 150 kr till 200 kr per hemsändning samt max två
hemsändningar per vecka och hushåll att gälla från och med 1 maj 2020.
Jäv
Andreas Högdahl (NoP) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Nordanstigs kommun har en Varuförsörjningsplan som beslutats 2013-05-30. Syftet
med planen är att säkerställa en god kommersiell service på landsbygden genom att
identifiera vilka orter som kan anses vara aktuella för att utföra hemkörning
alternativt upphämtningsservice. Det är angeläget att stödet motsvarar de kostnader
handlaren alternativt utföraren har för denna service. Ersättning till
handlaren/utföraren ska täcka mottagning av order, plockning av varorna, utkörning
och hemkörning. Ofta är det få kunder efter en vägsträcka. Idag är ersättningen 150
kr per tillfälle och hushåll. I det regionala serviceprogrammet 2014-2020 är
rekommendationen 200 kr.
Utföraren har rätt att ta ut en mindre kilometerersättning vid exceptionellt långa
avstånd mellan butik och kund.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår ledningsutskottet föreslå
kommunstyrelsen besluta att höja ersättningsnivån från 150 kr till 200 kr per
hemsändning samt max två hemsändningar per vecka och hushåll att gälla
fr.o.m. 1 maj 2020 Hans-Åke Oxelhöjds och Barbro Björklunds
tjänsteutlåtande 2020-05-12).
2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att höja
ersättningsnivån från 150 kr till 200 kr per hemsändning samt max två
hemsändningar per vecka och hushåll att gälla fr.o.m. 1 maj 2020
(ledningsutskottets protokoll § 78/2020).
Yrkanden
Stig Eng (C), med bifall av Stefan Bergh (NoP), Anette Nybom (S), Tor
Tolander (M) och Petter Bykvist (V), yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.
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§ 120

Dnr 2018-000218

Revidering av Tillämpningsdokument och rutiner mot
trakasserier, sexuella trakasserier, repressalier och
kränkande särbehandling
Kommunstyrelsens beslut
Anta reviderat Tillämpningsdokument och rutiner mot trakasserier, sexuella
trakasserier, repressalier och kränkande särbehandling.

Sammanfattning av ärendet
2018 antog Kommunstyrelsen Tillämpningsdokument och rutiner mot trakasserier,
sexuella trakasserier, repressalier och kränkande särbehandling.
Diskrimineringsombudsmannen (DO) genomförde år 2017/2018 en tillsynsinsats
riktad mot kommuner och landsting med syftet att säkerställa att kommuner och
landsting har riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier
och repressalier.
Vid den uppföljande tillsynen hos Nordanstigs Kommun bedömer DO att
kommunens riktlinjer uppfyller kraven på sådana riktlinjer som avses i 3 kap. 6 § i
diskrimineringslagen. (DL)
Dock så framgår det inte av rutinen att de är tänkta att tillämpas vid repressalier.
För att kraven ska uppfyllas i 3 kap. 6 § i DL och för att tydliggöra rutinerna om
arbetstagare utsätts för repressalier har tillämpningsdokumentet reviderats.
Beslutsunderlag
1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelse antar reviderat
Tillämpningsdokument och rutiner mot trakasserier, sexuella trakasserier,
repressalier och kränkande särbehandling (Erik Hedlunds och Maritta Rudhs
tjänsteutlåtande 2020-05-14).
2. Politiska ledningsgruppen föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta reviderat
Tillämpningsdokument och rutiner mot trakasserier, sexuella trakasserier,
repressalier och kränkande särbehandling (politiska ledningsgruppens förslag
§ 29/20209.
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§ 121

Dnr 2020-000084

Internkontrollplan för 2020, komplettering utbildning.
Kommunstyrelsens beslut
Komplettera internkontrollplanen för år 2020 med följande kontroller inom
verksamheten Utbildning:
• att rutiner för kränkande behandling finns och följs
• att rutiner för problematisk frånvaro finns och följs
• att rutiner för extra anpassningar och särskilt stöd finns och följs
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde i april 2020 att anta utskottens
förslag till interkontrollplan för år 2020 dock med uppdraget till
utbildningsutskottet att komplettera internkontrollmomenten för sin verksamhet.
utbildningsutskottet har lämnat förslag på följande tre kompletteringar för 2020:
• att rutiner för kränkande behandling finns och följs
• att rutiner för problematisk frånvaro finns och följs
• att rutiner för extra anpassningar och särskilt stöd finns och följs
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till utbildningsutskottet att komplettera
internkontrollmomenten för sin verksamhet (kommunstyrelsens protokoll
§ 46/2020).
2. Utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta nedanstående
interna kontrollpunkter för Internkontrollplan 2020: att rutiner för kränkande
behandling finns och följs, att rutiner för problematisk frånvaro finns och följs
samt att rutiner för extra anpassningar och särskilt stöd finns och följs
(utbildningsutskottets protokoll § 62/2020).
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§ 122

Dnr 2020-000156

Utbetalning av partistöd 2020
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Partistödet 2020 utbetalas till följande partier i fullmäktige enligt fastställt
belopp:
Centerpartiet
64 tkr
Liberalerna
24 tkr
Kristdemokraterna 34 tkr
2. Utbetalningen finansieras ur konto 1310 Kommunalt Partistöd.
Sammanfattning av ärendet
Partistödet betalas ut årligen i maj månad efter beslut av fullmäktige.
Vid fördelningen av partistödet ska fullmäktige beakta endast de partier som är
representerade i fullmäktige under verksamhetsåret. Har ett parti flera platser utan
att alla är bemannade kan det mandatbundna partistödet minskas i motsvarande
grad. Lyckas inte partiet bemanna någon plats kan också grundstödet dras in.
Partierna ska årligen redovisa hur partistödet har använts. Grundstödet är
14 000 kronor per parti och år. Mandatstödet är 10 000 kronor per mandat i
fullmäktige och år.
Staben bedömer att samtliga 31 mandat i fullmäktige är bemannade enligt
Kommunallagen 4 kap 29-30 §§. Även om en person i fullmäktige har anmält sig
som politisk vilde anses ändå mandatet vara bemannat av ursprungspartiet.
Fem partier har tidigare lämnat in redovisningar för hur partistödet har använts
under 2019. Två av de återstående partierna har nu lämnat in sina redovisningar och
staben föreslår därför att partistödet betalas ut till dessa. På dagens sammanträde har
även Kristdemokraterna kommit in med sin redovisning.
Beslutsunderlag
Staben föreslår att fullmäktige beslutar att partistödet 2020 utbetalas till följande
partier i fullmäktige enligt fastställt belopp: Centerpartiet 64 tkr och
Liberalerna 24 tkr. Utbetalningen finansieras ur konto 1310 Kommunalt Partistöd
(Erik Hedlunds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2020-05-28).
Yrkanden
Patric Jonsson (KD) yrkar att Kristdemokraternas redovisning som har lämnats in
vid dagens sammanträde kan behandlas.
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Forts. § 122

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det antaget.
Ordföranden ställer även proposition på om Kristdemokraternas redovisning ska
hanteras vid dagens sammanträde och finner det antaget.
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§ 123

Dnr 2020-000179

Bidrag till Kvinnojouren Vändpunkten.
Kommunstyrelsens beslut
Bevilja Kvinnojouren Vändpunkten en utökning av bidraget från verksamheten
social omsorg med 50 000 kr. Totalt blir det kommunala bidraget till Kvinnojouren
Vändpunkten 100 000 kr.

Sammanfattning av ärendet
Kvinnojouren gör ett viktigt arbete för våldsutsatta kvinnor och deras barn.
Nordanstigs kommun har under många år haft ett avtal med kvinnojouren vilket
reglerar ersättning och insatser för just denna målgrupp. Ersättningen som under
många år legat på 50 000 kr har inte följt någon uppräkning för kostnadsindex eller
att någon hänsyn tagits till ökade kostnader utifrån en ökning av ärenden från
Nordanstigs Kommun.
Kvinnojouren har inkommit med ett nytt avtal där kostnaden för de avtalade
insatserna är uppräknade utifrån kostnadsindex samt ökade kostnader för den
ökning av ärenden som Nordanstigs Kommun har vilket innebär en ökning av
kostnader med 50 000 kronor.
Beslutsunderlag
1. Verksamheten föreslår att Kvinnojouren Vändpunkten ska bifallas en utökning
av medel från verksamheten social omsorg med 50 000 kr. Totalt blir det
kommunala bidraget till Kvinnojouren Vändpunkten 100 000 kr (Erik
Hedlunds och Kristina Berglunds tjänsteutlåtande 2020-05-11).
2. Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Kvinnojouren
Vändpunkten ska bifallas en utökning av medel från verksamheten social
omsorg med 50 000 kr. Totalt blir det kommunala bidraget till Kvinnojouren
Vändpunkten 100 000 kr (omsorgsutskottets protokoll § 60/2020).
Yrkanden
Carin Ohlson (C), med bifall av Stig Eng (C), yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Carin Ohlson (C) yrkande och finner det antaget.
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§ 124

Dnr 2020-000185

Sammanställning av icke verkställda beslut enligt SoL
och LSS 2020
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna kvartalsrapport 1, 2020 gällande ej verkställda beslut enligt SoL
och LSS.
Sammanfattning av ärendet
Enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service (LSS) är
verksamheten skyldig att rapportera till fullmäktige när gynnande beslut enligt SoL
och LSS inte är verkställda inom tre månader. Med gynnande besluta avses ett
beslut om en beviljad insats.
Följande redovisning föredras:
Redovisning till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande ej verkställda
beslut enligt SoL och LSS för kvartal 1, 2020
SoL ÄO, äldreomsorg.
SoL OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning.
LSS OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning.
Finns gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum?
Svar: Nej.
Beslutsunderlag
Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna kvartalsrapport 1, 2020
gällande ej verkställda beslut enligt SoL och LSS (Erik Hedlunds och Karin
Henningssons tjänsteutlåtande 2020-05-12).
Yrkanden
Carin Ohlson (C) yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Carin Ohlson (C) yrkande och finner det antaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

39(44)

Nordanstigs kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-09

§ 125

Dnr 2020-000039

Redovisning av delegationsbeslut.
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
Sammanfattning av ärendet
Följande delegationsbeslut redovisas:
Nya tillsvidareanställda maj 2020
TJF kommunchef under semesterperiod
Fullmakt att föra kommunens talan vid ärende om ledningsrätt
Lotteritillstånd RPG Nordanstig
Lotteritillstånd PRO Bergsjö
Ledningsutskottets protokoll §§ 69-85
Omsorgsutskottets protokoll §§ 47-60
Utbildningsutskottets protokoll §§ 56-68
Politiska ledningsgruppens protokoll §§ 27-35
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§ 126

Dnr 2020-000036

Delgivningar.
Kommunstyrelsens beslut
Lägga delgivningarna till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Följande delgivningar redovisas:
Protokoll
Överförmyndarnämndens protokoll 2020-05-18
Världsarvsrådets protokoll 2020-04-24
Övrigt
Revisorernas skrivelse Iakttagelser gällande de kommunala bolagen
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§ 127

Dnr 2020-000037

Information och övriga ärenden.
Kommunstyrelsens beslut
1. Hygienkontrakt
Uppdra till verksamheten att ta fram ett förslag till allmänt hygienkontrakt för
anställda i kommunens verksamheter och bolag.
2. Sopsortering i Hemtjänsten
Uppdra till verksamheten att återkomma med svar på Tor Tolanders fråga om
det finns en sopsorteringsinstruktion för kommunens brukare.
3. Kärnkraftsfritt Bottenviken.
Godkänna politiska ledningsgruppens förslag att avskriva ärendet om att skriva
på uppropet om ett Kärnkraftsfritt Bottenviken.
4. Godkänner informationen om gåva till personalen med anledning av
Coronapandemin.
5. Godkänna övrig information.
Sammanfattning av ärendet
Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika ärenden och även
väcka eventuella extraärenden.
Extraärenden
Hygienkontrakt
Tor Tolander (M) föreslår att verksamheten får i uppdrag att ta fram ett förslag till
allmänt hygienkontrakt för anställda i kommunens verksamheter och bolag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Tor Tolanders förslag och finner det antaget.
Sopsortering i Hemtjänsten
Tor Tolander (M) frågar om det finns en sopsorteringsinstruktion för kommunens
brukare. Verksamheten återkommer med svar på frågan.
Enkät på webben om äldres förhållanden
Sven-Erik har frågor och synpunkter kring en enkät på kommunens hemsida. På
kommunens hemsida finns en enkät om äldres situation i Nordanstig. Vem som
helst kan besvara den och man kan besvara den hur många gånger som helst.
Verksamheten tar med sig frågan.
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Forts. § 127

Informationsärenden
Gåva till personalen med anledning av Coronapandemin.
Ordföranden Ola Wigg (S) informerar om att kommunens personal kommer att få
en gåva motsvarande 350 kronor att använda hos ett företag verksamt i kommunen.
Anledningen till detta är att många bland personalen har haft en tuff arbetssituation
med anledning av coronapandemin och gåvan är ett tack för gott arbete. Gåvan blir
även en stöttning till det lokala näringslivet.
Kärnkraftsfritt Bottenviken.
Kommunstyrelsen beslutade i § 55/2019 att uppdra till politiska ledningsgruppen att
bereda ärendet om kommunstyrelsen ska skriva på uppropet om ett Kärnkraftsfritt
Bottenviken. Politiska ledningsgruppen har berett ärendet och meddelar att det
ligger utanför kommunens kompetens att verka för ärendet och att förslaget därmed
avskrivs.
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Dnr 2020-000172

Anmälan om missförhållande eller risk för
missförhållande enligt Lex Sarah
Kommunstyrelsens beslut
1. Uppdra till verksamheten att skyndsamt införa introduktion för
Praktikant/Extratjänst innan de börjar anställningen. Praktikant/Extratjänst som
ska arbeta med demenssjuka ska informeras om förhållningssätt till dementa.
En uppdatering av checklistan för vikarieintroduktion ska ske för att säkra att
Lex Sarah och rapporteringsskyldigheten tas upp.
2. Händelsen anmäls inte till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Sammanfattning av ärendet
En anmälan om missförhållande eller risk för missförhållande enligt Lex Sarah har
inkommit och en utredning har genomförts.
Utredningen grundar sig på en muntlig rapportering 2020-04-23 och den
2020-04-24 lämnades en Lex Sarahrapportering in. I dokumentationen och den
muntliga överrapporteringen från uppgiftslämnaren tillika boendets enhetschef
framgår att en vikarie ruskat en dement boende när denne befann sig i sängen i sin
lägenhet på boendet.
Händelsen som inträffade 20-04-12 uppmärksammades av en medarbetare.
Enhetschefen
informerades om händelsen och den berörda vikarien blev avstängd från vidare
arbete på enheten 2020-04-15.
Omsorgsutskottets ordförande Carina Ohlson (C) föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att införa introduktion för
Praktikant/Extratjänst innan de börjar anställningen. Information till
Praktikant/Extratjänst som ska arbeta med demenssjuka om förhållningssätt till
dementa. Uppdatering av checklistan för vikarie introduktion för att säkra att lex
Sarah och rapporteringsskyldigheten tas upp. Bör ske med det snaraste. Att
händelsen inte anmäls till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) (Margareta
Sjögrens utredning 2020-04-27).
Yrkanden
Carina Ohlson (C) yrkar bifall till verksamhetens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons yrkande och finner det antaget.
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