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1. Genomförande av sammanträde (KS 21/18) Erik Lövgren 
Sammanfattning

Med anledning av situationen med spridning av coronavirus, Covid-19, rekommenderar 
Folkhälsomyndigheten och Regeringen att åtgärder för att reducera smittspridning vidtas. 
Enligt Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ånge kommun kap 2.5: Styrelsen 
och nämnderna får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på 
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid 
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen 
ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller 
ljud.

Följande ärenden hanteras

1. Genomförande av sammanträdet, 21/18, Erik Lövgren
2. Kontroll av jäv/intressekonflikt, 21/1, Erik Lövgren
3. Ekonomirapport, 21/3, Catharina Norberg
4. Kommunchefens rapport angående läget med Covid-19, 21/5, Stefan Wallsten
5. Trafikverkets begäran om underlag inför planrevidering, 20/473, Mats Gustafsson
6. Erbjudande att komma in med synpunkter på Regional livsmedelsstrategi för 

Västernorrland, 20/480, Emilia Rapp, Mats Gustafsson
7. Utvecklingsinriktning för Sundsvallsregionen, 19/288, Emilia Rapp, alt. Anders 

Lindqvist
8. Målbild God och Nära vård i Västernorrland, 20/472, Katarina Persson
9. Remissvar av TiB-instruktion vädervarningar, 20/482, Ove Skägg
10. Förslag om skrivelse om gemensam utredning om E14, 20/484, Linda Mattson
11. Extra bidrag till föreningslivet med anledning av Covid-19, 20/485, Erik Kristow
12. Remissvar av En utvecklad organisation för lokal statlig service, 20/489, Erik 

Kristow
13. Motion om avslutningssamtal, 19/280, Erik Kristow
14. Hantering av Tallbacken i Ånge,  20/119, Stefan Wallsten
15. Begäran från utbildningsnämnden att införa utskott, 20/494, Elin Rapp
16. Motion om att starta lastbilsförarutbildning, 20/54, Elin Rapp
17. Förebyggande arbete bland barn och unga LUPP, 20/493, Elin Rapp
18. Motion om att återgå till F-6 skolor, 20/405, Elin Rapp
19. Revisionsrapport Uppföljande granskning av åren 2016-2018, 20/445, Elin Rapp
20. Huvudmannaskap för Vikbron, 20/420, Stefan Wallsten, Erik Kristow
21. Information om kommunal uppsiktsplik, -, Stefan Wallsten
22. Uppföljning av beslut i kommunstyrelsen, 21/17, Erik Lövgren
23. Motion om medborgardialog, 19/357, Erik Lövgren

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enhälligt att sammanträdet genomförs med 
digitalt deltagande.

2. Kontroll av jäv och intressekonflikt (KS 21/1) Erik Lövgren 
Sammanfattning

Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska anmäla jäv eller intressekonflikt under 
mötet.
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 Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga 
om jäv inför mötet.

 Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:
 En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller 
närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan 
vidta utan att det blir förseningar.

 Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
 • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan 
närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig 
själv eller någon närstående,
 • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som 
kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
 • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
 • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
 • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min 
opartiskhet i ärendet.

 Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till 
känna.

 Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är 
beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

Förslag till beslut
Ingen närvarande anmäler jäv eller intressekonflikt.

3. Ekonomirapport (KS 21/3) Catharina Norberg 
Förslag till beslut

Godkänna ekonomirapport.

4. Trafikverkets begäran om underlag inför planrevidering (KS 
20/480)

Mats Gustafsson 

Sammanfattning
Trafikverket har till Din Tur inkommit med en skrivelse med begäran om underlag inför 
kommande planrevidering avseende åtgärder som kan delfinansieras enligt förordning 
(2009:237) om statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.

Detta gäller då Trafikverkets planering för ny nationell plan och inte de årligen 
återkommande medfinansieringsansökningarna

Beslutsunderlag
 PM, begäran om underlag från kollektivtrafikmyndigheten Trafikverket 

Planrevidering
5. Erbjudande att komma in med synpunkter på Regional 

livsmedelsstrategi för Västernorrland (KS 20/437)
Emilia Rapp, Mats 
Gustafsson 
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Sammanfattning
Region Västernorrland har till Ånge utsänt en remissutgåva på Regional Livsmedelstrategi för 
Västernorrland.

Emilia Rapp och Mats Gustafsson föredrar ärendet med förslag på remissvar.

6. Utvecklingsinriktning för Sundsvallsregionen (KS 19/288) Anders Lindqvist, Emilia 
Rapp 

Sammanfattning

Inom ramen för Sundsvallsregionen har samarbete bedrivits under flera år inom området 
fysisk planering. Nu finns ett förslag till gemensam utvecklingsinriktning för kommunernas 
översiktsplanering. Syftet med utvecklingsinriktningen är inte att ersätta kommunens mark- 
och vattenanvändningsplanering, utan att vara ett komplement i enlighet med Boverkets nya 
modell för översiktsplanering.

 Förslaget till utvecklingsinriktning för Sundsvallsregionen framgår av bilagt dokument samt 
ställningstaganden i en digital karta: https://karta.sundsvall.se/utvecklingsinriktning/
  
 Detta ärende syftar till att visa kommunens viljeinriktning att använda utvecklings-
inriktningen som ett underlag för kommande översiktsplanering. Se vidare om bakgrund, 
överväganden, m.m. i en längre, bilagd ärendebeskrivning.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
besluta

 att notera att ett för Sundsvallsregionens sex kommuner gemensamt förslag till 
utvecklingsinriktning har arbetats fram och kommer att publiceras på Sundsvallsregionens 
hemsida, samt

 att målsättningen är att i kommande process med översyn av kommunens översiktsplan 
inarbeta tillämpliga delar av utvecklingsinriktningen.

Expedieras till
Sundsvallsregionens medlemskommuner

Beslutsunderlag
 Utvecklingsinriktning för Sundsvallsregionen, ärendebeskrivning
 Gemensam utvecklingsinriktning för översiktsplanering i 

Sundsvallsregionen 200922
 Sundsvallsreg Utv-inriktning ställningstaganden med koppling till kartan

7. Målbild God och nära vård i Västernorrland (KS 20/472) Katarina Persson, Ida 
Pettersson (KFVN) 
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Sammanfattning
Det pågår en nationell omställning av hela hälso- och sjukvårdssystemet. 
Omställningen sker under namnet ”nära vård” och sker i huvudsak med syftet att: 
- Bibehålla eller öka kvaliteten i vården. 
- Förbättra människors tillgång till vård. 
- Människors förtroende för vården ska öka. 
- Vårdgivarnas samlade resurser ska kunna användas mer effektivt. 
 
De brister som upplevs inom hälso- och sjukvården finns inom: 
- Tillgänglighet 
- Kontinuitet 
- Planering och samordning av insatser utifrån den enskildes behov 
- Förebyggande och hälsofrämjande arbete 
Därutöver har vården stora utmaningar i att med nuvarande arbetssätt klara att möte 
vårdbehoven i en åldrande befolkning, invånarnas förväntningar att utifrån sina egna 
förutsättningar vara mer delaktig i sin egen vård, klara kompetensförsörjning och 
långsiktig finansiering av verksamheterna. 
Det är helt nödvändigt att utveckla både befintliga och nya sätt att erbjuda och utföra 
vård som kan möte behoven inom våra verksamhetsmässiga förutsättningar. 
 
Kommunerna i Västernorrland har tillsammans med Region Västernorrland bestämt 
sig för att bedriva det nödvändiga omställningsarbetet tillsammans. En förutsättning 
för god samverkan är att ha en gemensam blid av vart vi är på väg; en gemensam 
målbild för god och nära vård i Västernorrland. 
 
Social Re-Ko har under innevarande mandatperiod jobbat fram en målbild för 
perioden 2020- 2030. Målbilden är väl förankrad i den nationella utvecklingen för 
god vård och även i den Regionala utvecklingsstrategins tre huvudinriktningar. För 
att ge målbilden rätt beslutskraft behöver den fastställas politiskt i varje medverkande 
organisation. Kommunerna i Västernorrland har tillsammans med Region 
Västernorrland bestämt sig för att bedriva omställningsarbetet gemensamt.
 
Ärendets tidigare hantering
Socialnämnden beslutade (§135, 2020-12-17) att föreslå Kommunstyrelsen att 
föreslå Kommunfullmäktige att anta Social Re-Ko:s målbild God
och nära vård i Västernorrland.

Förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta Socialnämndens målbild 
God och nära vård i Västernorrland.

Beslutsunderlag
 Socialnämnden §135 Målbild God och nära vård i Västernorrland
 Avsiktsförklaring god hälsa och en nära vård 201028_FG (1)

8. Motion om att starta lastbilsförarutbildning (KS 20/54) Kent Ylvesson 
Sammanfattning

Kent Ylvesson, skolchef, föredrar ärendet, med förslag på fortsatt hantering.
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Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag §137 UTB Förslag till svar på motion om att starta 

lastbilsförarutbildning
 Motion om att starta lastbilsförarutbildning

9. Motion om att återgå till F-6-skolor (KS 20/405) Kent Ylvesson 
Sammanfattning

Kent Ylvesson, skolchef, föredrar ärendet med förslag på fortsatt hantering av ärendet.

Ärendets tidigare handläggning

Utbildningsnämnden beslutade (§138, 2020-12-09)

att Utbildningsnämnden ser positivt på motionen och skickar frågan för vidare hantering i
 kommunstyrelsen. Förändringen är möjlig att genomföra och nämnden ser en
 förväntad kvalitetshöjning för eleverna. Utbildningsnämnden understryker att medel
 måste tillföras nämnden för att det ska vara möjligt att genomföra förändring enligt
 motionens intentioner och skolchefens yttrande, samt
 att Nämnden vill ge skolchefen ett uppdrag att utreda framtidens skola. Uppdraget
 specificeras under våren 2021.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse UTN - Åk.6 tillbaka till mellanstadiet
 Motion om att återgå till F-6-skolor

10. Remissvar av TiB-instruktion vädervarningar (KS 20/482) Ove Skägg 
Sammanfattning

Från och med april 2021 införs ett nytt system för vädervarningar i Sverige, det nya systemet 
kallas för konsekvensbaserade vädervarningar. Länsstyrelserna kommer få en ny roll i 
arbetssättet kring vädervarningar och ska i vissa fall göra en regional påverkansbedömning 
för olika typer av väder.

Länsstyrelsen Västernorrland har översänt TiB-instruktion för vädervarningar, vilket är ett 
internt bedömningsstöd för länsstyrelsens hantering av vädervarningar. De önskar vår hjälp 
med att utveckla bedömningsstödet, särskilt kopplat till de regionala riskfaktorerna.

Länsstyrelsen har särskilt efterfrågat synpunkter på följande:

·         Känner ni till fler regionala riskfaktorer som vi borde ha med i bedömningsstödet?

·         Om ni kan, komplettera gärna de gröna avsnitten under rubriken 4.7 Höga flöden i 
vattendrag där vi saknar en hel del information.

·         Känner ni till fler tidigare händelser som kan vara bra att ha med i bedömningsstödet?

·         Allmänna synpunkter (och uppmärksamma oss gärna på om ni ser felaktigheter i 
bedömningsstödet).

Beslutsunderlag
 Remissversion av TiB-instruktion vädervarningar, Länsstyrelsen 

Västernorrland
11. Förslag om skrivelse om gemensam utredning om E14 (KS Linda Mattsson 
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20/484)
Sammanfattning

Ett förslag om gemensam skrivelse angående diskussionen om förändringar på E14 
presenteras.

Beslutsunderlag
 Skrivelse om gemensam utredning om E14

12. Extra bidrag till föreningslivet med anledning av Covid-19 
(KS 20/485)

Erik Kristow, Gunilla 
Sjögren, Jens Östlund 

Sammanfattning
Erik Kristow, Personal- och utvecklingschef föredrar. Ansökningsprocess för ytterligare stöd 
till föreningar med anledning av corona-pandemin.

Ärendets tidigare handläggning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade (§201, 2020-12-29):
 1. 600 000 kronor fördelas enligt förslag från Utvecklingsenheten.
 2. Uppdra till förvaltningen att kontakta övriga föreningar i kommunen som kan behöva
 bidrag på grund av intäktsbortfall med anledning av covid-19. Förslag till kriterier för dessa
 föreningar att söka bidrag samt förslag till utskick från kommunen till föreningarna
 presenteras vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 19 januari 2021.

Kommunstyrelsen beslutade (§265, 2020-12-15)
 1. Delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta fördelningsbeslut om extra bidrag
 till föreningar som erhåller lokalt aktivitetsstöd 2020, på grund av intäktsbortfall med
 anledning av covid-19.
 2. Kommunstyrelsen avsätter maximalt 600 000 kronor ur kontot för kommunstyrelsens
 oförutsedda utgifter för ändamålet.
 3. Övriga föreningar erbjuds möjlighet att ansöka om extra bidrag på grund av intäktsbortfall
 med anledning av covid-19 i januari 2021.

13. Kommunchefens rapport angående läget med Covid-19 (KS 
21/5)

Stefan Wallsten 

Sammanfattning
Kommunchef Stefan Wallsten informerar muntligen om läget med Covid-19 i kommunen.

Förslag till beslut
Notera informationen.

14. Remissvar av En utvecklad organisation för lokal statlig 
service (KS 20/489)

Erik Kristow 

Sammanfattning
Remissvar av promemorian En utvecklad organisation för lokal statlig service (DS 2020:29) 
föredras av Erik Kristow, personal- och utvecklingschef, tillsammans med förslag på fortsatt 
handledning i ärendet.
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15. Förslag till svar på motion om avslutningssamtal (KS 
19/280)

Erik Kristow 

Sammanfattning
Örjan Olsson, v och Eva Arph Wernström, v har den 9 september 2019 lämnat in en 
motion om redovisning av avslutningssamtal.

Motionärerna föreslår:
- att de uppföljningssamtal som sker när en pedagog/rektor slutar ska redovisas i 
utbildningsnämnden och kommunstyrelsen så att kommunens politiker kan få en bild 
av problematiken och därigenom ges möjlighet att åtgärda den.
- att pedagog/rektor som slutar ska erbjudas avslutningssamtal med annan person 
eller högre chef (om man inte vill samtala med sin närmaste chef).

Kent Ylvesson, skolchef svarar i yttrande att det finns rutiner för avslutningssamtal i 
kommunen. Samtalet ska genomföras enligt dessa rutiner. Om man som medarbetare 
inte vill ha samtalet med sin chef kan man vända sig till personalenheten eller 
skolchef för att genomföra sitt avslutningssamtal. Det är särskilt viktigt att personal 
får kännedom om detta. Förvaltningen har vid två tidigare tillfällen (ett under vt-19 
och ett under ht-19) gått ut med denna information till rektorernas ledningsgrupp. 
Där har förvaltningen särskilt tryckt på vikten av att genomföra avslutningssamtal 
enligt rutinen.

Avslutningssamtalet är av konfidentiell natur mellan två personer och bör inte föras 
vidare till obehöriga. På samma sätt som medarbetarsamtalet inte ska föras vidare till 
obehöriga. Enskilda avslutningssamtal bör inte redovisas i nämnd eller 
kommunstyrelse i detalj. Dock är det viktigt att politiken får en samlad bild över 
kända förändringar. Den samlade bilden sammanställs av förvaltning eller 
personalenhet och lämnas av respektive förvaltningschef till sin nämnd. 
Kommunstyrelsen kan lämpligen få samlad redogörelse av förvaltningschef eller 
nämndsordförande vid efterfrågan.

Motionen, med sitt innehåll, riktas till utbildningsförvaltningen. Rutiner för 
avslutningssamtal gäller samtliga förvaltningar i kommunen. Det är viktigt att 
samtliga verksamheter känner till förändringar och vad dessa beror på för att kunna 
utveckla verksamheten.

Erik Kristow, personal- och utvecklingschef svarar i yttrande att det är viktigt att 
kommunen får vetskap om varför medarbetare slutar. Därför finns en rutin med 
avslutningssamtal (se mall i bilaga) som ska erbjudas alla som avslutar sin 
anställning. I detta dokument står även ”Om man som medarbetare inte vill ha 
samtalet med sin chef kan man vända sig till personalenheten för att genomföra sitt 
avslutningssamtal.” Därtill finns från 2020 även avslutningssamtal med som en del 
av det vi följer upp särskilt i intern kontroll.

Med anledning av detta finner jag att någon ytterligare åtgärd ej behövs. Däremot 
kan kommunstyrelsen och utbildningsnämnden begära en särskild redovisning vid 
behov.

Tidigare beslut
Utbildningsnämnden beslutade den 11 december 2019, § 121 att godkänna 
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motionssvaret och skicka det vidare till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade de 25 augusti 2020, § 110 att föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anse motionen besvarad.
Kommunstyrelsen beslutade den 8 september 2020, § 141 att ärendet återemitteras 
och ska behandlas på nästkommande sammanträde, då ytterligare information från 
internkontroll finns tillgänglig.
Kommunstyrelsen anser att det är viktigt och prioriterat att medarbetare får 
erbjudande om ett avslutningssamtal

Förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
 att anse motionen besvarad.

Beslutsunderlag
 Mall för avslutningssamtal i Ånge kommun

16. Hantering av Tallbacken i Ånge (KS 20/119) Stefan Wallsten, Erik 
Kristow 

Sammanfattning
Erik Kristow, personal- och utvecklingschef, samt Stefan Wallsten, kommunchef, 
återrapporterar om pågående arbete med att ta fram arrendeavtal för Tallbacken.

 Tidigare beslut
 Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2020, § 172 att
 1. Uppdra till utvecklingsenheten att gå ut med intresseförfrågan till föreningar och företag i 
kommunen om att arrendera Tallbacken fr.o.m. 1 april 2021. Om inget intresse för att 
arrendera Tallbacken finns ska fastigheten värderas inför en försäljning.
 2. Utvecklingschef återrapporterar i ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott den 3 
november.
 Kommunstyrelsen beslutade den 3 november 2020, § 155 att föreslå kommunstyrelsen 
uppdra åt Utvecklingsenheten att föra dialog med Ånge Campingförening om arrendeavtal 
för Tallbacken.
 Kommunstyrelsen beslutade den 17 november 2020, § 212 att uppdra åt 
Utvecklingsenheten att föra dialog med Ånge Campingförening om arrendeavtal för 
Tallbacken.

17. Begäran från utbildningsnämnden att införa utskott (KS 
20/494)

Elin Rapp 

Sammanfattning
Utbildningsnämnden har föreslagit att ett arbetsutskott ska införas för nämnden. Nämndens 
syfte med åtgärden är att de vill ha ökad tydlighet i ärendegången.

Från kommunstyrelsens förvaltning finns en viss tvekan till om föreslagna åtgärd leder till 
önskad effekt. Det innebär även en ökad administrativ belastning. Men förordar ändå att 
nämnden får inrätta ett arbetsutskott för att om möjligt kunna få förbättringar.

En ny politisk organisation ska införas år 2023, med ambitionen att effektivisera och göra en 
tydlig organisation där det är möjligt. Förberedelserna för att genomföra detta är inte långt 
borta i tiden.
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Nämnden har inte utrett de ekonomiska effekterna för den utökade politiska hanteringen i 
nämnden. Men kostnaden är troligtvis inte så stor för ersättningar för förtroendevalda, utan 
mer av administrativa merarbeten. Om ett utskott skulle bidra till ökad tydlighet i 
ärendegången kan en något högre kostnad vara motiverad.

Tidigare beslut i ärendet: Utbildningsnämnden (9 december 2020, § 136) 
föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att inrätta ett arbetsutskott i 
nämnden.

Förslag till beslut
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att inrätta ett arbetsutskott för 
utbildningsnämnde

Beslutsunderlag
 §136 UTB 2020-12-09 Införa arbetsutskott i utbildningsnämnden
 Yttrande angående utbildningsnämndens önskemål om utskott

18. Förebyggande arbete bland barn och unga LUPP (KS 
20/493)

Elin Rapp 

Sammanfattning
En arbetsgrupp med uppdrag från lilla soc/utb gruppen har sammanställt de undersökningar
 om barn och ungdomars förutsättningar och mående som görs i kommunen. Arbetsgruppen
 består av Lotta Backlund, samordnare ungdomsgårdar, Stephanie Fankvist, fältassistent och
 Sassa Ewing Helmersson, skolsköterska.

 Sammanställningen omfattar:

 Lupp- undersökningen – lokal uppföljning av ungdomspolitiken,
 Öckerömodellen – om ungas drogvanor och
 Elevhälsans medicinska insatser med Hälsosamtal

Uppdraget är att samordna det förebyggande arbetet med barn och ungdomar.
 Sammanställning och förslag har presenterats i lilla soc/utb gruppen.
 Arbetsgruppen föreslår att:

 Fortsätta arbeta med LUPP från åk 7 till gymnasiet vart tredje år
 Upprätta en arbetsmodell där resultaten och analysen från LUPP och hälsosamtalen 

på
 kommunnivå tas med
 Avsluta arbetet med Öckerömodellen

I sammanställningen finns också förslag på en metod att använda för att få nytta av 
undersökningarnas resultat i kommunens verksamheter.

Ärendets tidigare handläggning

Utbildningsnämnden beslutade (§ 135, 2020-12-19) att
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1. Utbildningsnämnden fastställer arbetsgruppens förslag kring förebyggande arbete
 bland barn och unga.
 2. Uppmana kommunstyrelsen att genomföra LUPP 2021.

19. Svar på revisionsrapport Uppföljande granskning åren 2016 
till 2018 (KS 20/445)

Elin Rapp 

Sammanfattning
Revisionen önskar uppföljande svar på de granskningar som tidigare gjorts. Underlagen finns 
sedan tidigare, och en uppföljning kommer att presenteras till kommunstyrelsen i februari.

Förslag till beslut
Presentera förslag till svar på rapporten till kommunstyrelsens sammanträde 2 februari 
2021.

Beslutsunderlag
 Revisionsrapport: Uppföljande granskning av åren 2016-2018

20. Huvudmannaskap för Vikbron (KS 20/420) Stefan Wallsten, Erik 
Kristow 

Sammanfattning
Erik Kristow, personal- och utvecklingschef, föredrar ärendet med förslag på fortsatt 
hantering av ärendet.

Ärendets tidigare handläggning

Kommunstyrelsen beslutade (§252, 2020-12-15) att
 1. Tacka för informationen.
 2. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till en fortsatt beredning av ärendet på
 tjänstepersonnivå.
 3. Uppdra till kommunchef att se till att en utredning görs för att närmare bedöma
 kostnader för en renovering och de andra förutsättningar och konsekvenser som gäller för
 ett eventuellt kommunalt övertagande av huvudmannaskapet.
 4. Ta upp ärendet på nytt vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 februari 2021.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade (§171, 2020-11-03) att
 Uppdra till kommunchef att utreda förutsättningarna för huvudmannaskap för Vikbron.

Kommunstyrelsen beslutade (§149, 2019-08-03) att
 1. Ånge kommun erbjuder framtida ägare av Vikbron 50 000 kronor i årligt bidrag samt 100
 000 kronor årligen i fonderade medel för framtida underhåll.
 2. Uppdra till kommunchef att vid verkställighet upprätta nödvändiga avtal med framtida
 ägare.
 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 november 2020, § uppdra till
 kommunchef att utreda förutsättningarna för huvudmannaskap för Vikbron.

21. Information om kommunal uppsiktsplikt Stefan Wallsten 
Ärendet i korthet

Kommunchef Stefan Wallsten presenterar en genomgång av kommunal uppsiktsplikt.
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22. Uppföljning av beslut i kommunstyrelsen (KS 21/17) Erik Lövgren 
Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott gör en uppföljning av de beslut som kommunstyrelsen tagit 
sex månader tidigare. Ärenden som bedöms angelägna att följa upp ska rapporteras av 
ansvarig handläggare i kommunstyrelsen.

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2020-09-08 gås igenom.

Beslutsunderlag
 Justerat protokoll KS 2020-09-08

23. Motion om medborgardialog (KS 19/357) Erik Lövgren 
Sammanfattning

Jan Filipsson (S) har inlämnat en motion om medborgardialog.

Hans att sats lyder;

Politiker och tjänstemän 2-4 gånger/år ska föra dialog med kommunmedborgarna på olika 
platser runt om i vår kommun. Mötena ska innehålla aktuella ämnen och alltid ha med 
utveckling av Ånge kommun. Mötena ska hållas på kvällstid och de ska ej vara arvoderade.

Medborgardialog är en livsviktig nerv i en kommuns överlevnad. Den sker dagligen i samtal 
mellan fritidspolitiker/ tjänstepersoner och medborgare, på affären via e-post, telefonsamtal 
och självfallet i sociala medier.

Det är den ständigt pågående plattformen som bör utvecklas i motionärens anda.

Att formalisera samtalsträffar, runt om i kommunen är en god idé.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
 att bifalla motionen.

Beslutsunderlag
 Motion om medborgardialog
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Ärendebeskrivning, längre version
Sida
1(4)

Datum
2021-01-14

 
KS 19/288

Kommunledningsförvaltningen

Utvecklingsinriktning för Sundsvallsregionen
Ärendet
Inom ramen för Sundsvallsregionen har samarbete bedrivits under flera år 
inom området fysisk planering. Nu finns ett förslag till gemensam 
utvecklingsinriktning för kommunernas översiktsplanering. Syftet med 
utvecklingsinriktningen är inte att ersätta kommunens mark- och 
vattenanvändningsplanering, utan att vara ett komplement i enlighet med 
Boverkets nya modell för översiktsplanering. 

Förslaget till utvecklingsinriktning för Sundsvallsregionen framgår av bilagt 
dokument samt ställningstaganden i en digital karta: 
https://karta.sundsvall.se/utvecklingsinriktning/

Detta ärende syftar till att visa på kommunens viljeinriktning att använda 
utvecklingsinriktningen som ett underlag för kommande översiktsplanering.

Bakgrund
Boverket har presenterat ett förslag på hur geografisk planinformation kan 
struktureras på ett enhetligt sätt för att skapa möjlighet att utbyta information 
digitalt och få en mer effektiv process. Nu gällande version av ÖP-modellen 
är 2.1, som publicerades i augusti 2020. På sikt kan det bli ett lagkrav att 
följa delar av modellen, men än så länge är det frivilligt. Enhetlighet medför 
flera fördelar, framför allt i dialog med medborgare, grannkommuner och 
myndigheter. Samtidigt behövs ett visst mått av flexibilitet eftersom alla 
kommuner har olika förutsättningar och behov.

Plan- och bygglagens (lag 2020:76) krav på ställningstaganden i 
översiktsplanen fördelas i modellen på tre aspekter; ”utvecklingsinriktning”, 
”mark- och vattenanvändning” samt ”riksintressen, LIS och andra värden”. 
Aspekten utvecklingsinriktning syftar till att lyfta prioriteringar mellan de 
viktigaste strategiska sambanden som påverkar en kommuns långsiktiga 
utveckling.
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Ånge kommun
Datum
2021-01-14

 
KS 19/288

Sida
2(4)

I Sundsvallsregionens samarbete ingår Nordanstigs, Sundsvalls, Hudiksvalls, 
Härnösands, Ånge och Timrå kommuner. Kommunernas översiktsplanerare 
ser fördelar med att ta fram förslag till utvecklingsinriktning gemensamt, 
eftersom den berör de riktigt stora strukturerna och penseldragen i den 
fysiska planeringen. Detta ger ett bra underlag för samverkan kring 
exempelvis utbyggnad och finansiering av nationell och regional 
infrastruktur eller andra övergripande utvecklingsfrågor.

Det förslag som nu tagits fram föreslås inledningsvis publiceras via länk från 
Sundsvallsregionens hemsida. Respektive kommun kan sedan vid lämpligt 
tillfälle lyfta in utvecklingsinriktningen som en del i sitt eget förslag till 
översiktsplan.

Utvecklingsinriktningen är inte en regionplan, utan varje kommun beslutar 
självständigt om sin del av planen, som en del av den kommunövergripande 
översiktsplanen. Varje kommun kan också komplettera med egna 
utvecklingsinriktningar gällande frågor som är av mer lokalt intresse 
(exempelvis strukturer för utveckling av cykelnät, serviceorter på 
landsbygden, utbyggnadsriktningar för en tätort och så vidare). En 
översiktsplan är aldrig juridiskt bindande utan ett vägledande styrdokument.

Hur utvecklingsinriktningen bör genomföras kan sedan preciseras i den 
mark- och vattenanvändningskarta som varje kommun separat håller aktuell 
för varje mandatperiod.

Överväganden
Om förslaget

Förslaget till utvecklingsinriktning har arbetats fram gemensamt i nära 
dialog mellan de sex kommunernas tjänstepersoner. Även politiker har 
deltagit i de workshops som lagt grunden för förslagen. Förankring har skett 
i Sundsvallsregionens styrelse och hos de nämnder/utskott som i respektive 
kommun ansvarar för löpande frågor om översiktsplanering.

Överväganden har gjorts om hur en samrådsprocess kan genomföras i enligt 
med plan- och bygglagen 3 kap (lag 2020:76). I dialog med Boverket och 
berörda länsstyrelser har vi kommit fram till att den formella 
planeringsprocessen bör genomföras av varje kommun separat, tidsmässigt 
kopplat till översyn av kommunens översiktsplan med mark- och 
vattenanvändning. Eftersom de sex kommunerna har olika tidplaner för detta 
föreslås utvecklingsinriktningen tills vidare utgöra ett planeringsunderlag, 
som alla kommuner inriktar sig på att arbeta in i sin egen översiktsplanering 
när möjlighet ges.
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Ånge kommun
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Sida
3(4)

Socialt perspektiv

För våra invånare är kommungränserna sällan viktiga, utan det är vilken 
livsmiljö, service och valfrihet som finns inom räckhåll utifrån exempelvis 
transportmöjligheter, gemensam arbetsmarknad, attraktiva målpunkter och så 
vidare. Därför är det bra ur ett socialt perspektiv att besluta om gemensamma 
ställningstaganden som gynnar en regionförstoring och förbättrad 
tillgänglighet.

Ekologiskt perspektiv

Utvecklingsinriktningen tydliggör gemensamma ställningstaganden, 
exempelvis gällande regionens vattenresurser där det finns 
mellankommunala intressen. Det kan i sin tur bidra till att man i högre grad 
finner gynnsamma lösningar utifrån ett helhetsperspektiv för en eller några 
kommuner, eller rentav för hela Sundsvallsregionen. Förslagen till 
ställningstaganden bedöms också lägga en bra grund för att mark- och 
vattenanvändningen ska utvecklas i en riktning som är gynnsam utifrån 
målen i Agenda 2030.

Ekonomiskt perspektiv

Utvecklingsinriktningen kan bidra till att kommunerna i Sundsvallsregionen 
samarbetar på ett mera ändamålsenligt sätt gällande mark- och 
vattenanvändning. Inte minst är detta ett stöd i dialogen med externa parter 
såsom myndigheter och företag i samband med planering och finansiering av 
utvecklingsfrågor. Detta kan generera ökad tillväxt i Sundsvallsregionen, 
vilket i sin tur kan vara ekonomiskt fördelaktigt.

Juridiska aspekter

Varje kommun har planmonopol inom sitt geografiska område. 
Utvecklingsinriktningen är tänkt att på sikt utgöra en mindre del av 
respektive kommuns kommunövergripande översiktsplan, med fokus på de 
allra mest övergripande penseldragen i den fysiska planeringen. Det är alltid 
kommunfullmäktige som beslutar om att anta en översiktsplan, oavsett om 
det avser hela kommunen, ett tematiskt område eller ett geografiskt 
delområde.

Översiktsplanering bedrivs i enlighet med plan- och bygglagen (PBL). 
Denna lag uppdaterades i april 2020 och Boverket har tagit fram nya 
handledningar för hur översiktsplanering bör bedrivas. 
Utvecklingsinriktningen är tänkt att ange de långsiktiga och prioriterade 
strategiska ställningstagandena. En översiktsplan är aldrig juridiskt 
bindande, men väger tungt då beslut fattas gällande både statliga och 
kommunala planer.
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Samråd ska genomföras i enlighet med PBL 3 kap 8–11 §§ av respektive 
kommun. I enlighet med PBL måste förslaget till utvecklingsinriktning också 
ingå när kommunen ställer ut sin översiktsplan för granskning under två 
månader, om utvecklingsinriktningen senare ska utgöra en del av 
kommunens översiktsplan.

Fortsatt arbete/uppföljning

Fortsatt samverkan mellan kommunerna föreslås, så att synpunkter på 
utvecklingsinriktningen som framkommer till någon kommun också delges 
övriga kommuner. Utifrån synpunkter kan Sundsvallsregionen vid behov ta 
fram ett gemensamt förslag till bearbetningar av utvecklingsinriktningen.
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Utvecklingsinriktning för Sundsvallsregionen
De sex kommunerna i Sundsvallsregionen har enats om 
en gemensam utvecklingsinriktning för 
översiktsplaneringen
(Detta är ett samrådsförslag. Utvecklingsinriktningen ska antas i respektive kommunfullmäktige för att 
vara en gällande del av kommunens översiktsplan.)

Vision
Sundsvallsregionen, Norrlands största arbetsmarknad och med eget universitet, är det bästa 
alternativet till storstäderna!

Här finner fler sin försörjning, lever ett rikt liv och trivs. Vi har goda förutsättningar för alla 
som vill bo, arbeta och studera i Sundsvallsregionen. Vi är en växande region med stark 
framtidstro, stolthet och konkurrenskraft. Kreativitet och entreprenörsanda har frigjorts. Här 
förverkligas drömmar och idéer. Framgång främjar framgång.

Bakgrund
Härnösand, Timrå, Sundsvall, Ånge, Nordanstig och Hudiksvall samverkar sedan många år 
för en förbättrad livskvalitet och regional utveckling. Våra kommuner har nu tillsammans 
med utgångspunkt i Boverkets översiktsplanemodell 2.0 tagit fram en långsiktig 
utvecklingsinriktning. Den visar de allra största penseldragen och blir en utgångspunkt för 
fortsatt översiktsplanering, där mark- och vattenanvändning planeras utifrån de sex 
kommunernas olika behov och särdrag.

(liten karta Sundsvallsregionen)

Läs mer om de ingående kommunerna på Sundsvallsregionens hemsida! 
http://www.sundsvallsregionen.se/omoss.4.3361b921144ecb429f83d8.html 

Utvecklingsinriktningen har arbetats fram i workshopform av kommunernas 
översiktsplanerare tillsammans med kommunala beslutsfattare. Konsulter har sammanställt 
aktuellt faktaunderlag och stöttat i processen. Gemensam kunskap och samsyn ger oss en 
starkare röst där vi kan dra nytta av varandras tillgångar i Sundsvallsregionen.

Gemensamma ställningstaganden
Ställningstaganden för viktiga stråk, noder och områden
Vi har gemensamma ställningstaganden för utveckling av exempelvis större infrastrukturstråk 
och platser som är viktiga för regional tillväxt. Klicka på de olika markeringarna i webbkartan 
för att läsa dessa!

https://karta.sundsvall.se/utvecklingsinriktning/ 
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Nedan finns gemensamma ställningstaganden som gäller oavsett plats, och som därför inte 
markerats i kartan:

Hållbar planering
Vi ser till att den fysiska planeringen medverkar till en hållbar klimatsäkrad utveckling genom 
att utgå från globala och nationella hållbarhetsmål vid framtagande av kommunala 
översiktsplaner. 

Besökare blir invånare
Vi möjliggör och lockar allt fler besökare och invånare till vår region genom att lyfta våra 
värden och skapa attraktiva miljöer för boende, verksamheter och fritid.

Enastående natur- och kulturarv
Vi lyfter fram vårt enastående natur- och kulturlandskap som värdefullt och en viktig resurs 
för framtida utveckling. Helhetssyn och långsiktighet ska vara en utgångspunkt för planering 
av mark- och vattenanvändning i våra kommuner.

Världens bästa dricksvatten
Vi är rädda om den unika tillgången på naturligt rent vatten i våra älvar. Med utgångspunkt i 
regionala och lokala vattenförsörjningsplaner låter vi skyddet av vårt dricksvatten väga tyngre 
än andra markanvändningsintressen.

Samverkan ger energi
Vid etablering av vindkraft som påverkar fler än en kommun, direkt eller indirekt, samverkar 
kommunerna för en helhetslösning i avvägningar mellan olika intressen.

Starka och effektiva tillsammans
Vi låter den fysiska planeringen vara drivkraften för samverkan och skapar en gränslös region 
med effektiv, hållbar och klimatsäkrad tillväxt. 

Konsekvenser
Ovanstående gemensamma ställningstaganden utgör en övergripande inriktning. 
Sundsvallsregionens bedömning är att dessa kommer att bidra till en positiv utveckling av den 
fysiska planeringen och ett mer hållbart samhälle både gällande miljö, klimat, ekonomi och 
sociala förhållanden. HUR inriktningen genomförs kommer att visas i respektive kommuns 
riktlinjer för markanvändning, så snart kommunens översiktsplan har uppdaterats. När 
ändringar görs i riktlinjer för markanvändningen tas alltid en miljökonsekvensbeskrivning 
fram av berörd kommun.
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Vad ska ingå i denna 

kategori? Aspekt Kategori Underkategori Symboler Ställningstagande och konsekvenser 

Sundsvall

Utvecklingsinriktning Bebyggelse Regional kärna

Orange extra stor punkt 

med extra ring runt

Sundsvall är den regionala kärnan som ger drivkraft 

till hela regionen med sitt utbud av arbetsplatser, 

handel och kultur mm. Kommunerna  utvecklas i 

samverkan med Mittuniversitetet och näringsliv.

Hudiksvall, Bergsjö, Timrå, 

Ånge, Härnösand

Utvecklingsinriktning Bebyggelse Centralort Orange stor punkt

Kommunernas centralorter har unika karaktärer som 

tillsammans bidrar till Sundsvallsregionens styrka. 

Infrastrukturen som knyter samman orterna med 

varandra och omvärlden ska fortsätta att utvecklas. 

Hassela Ski Resort, Södra 

berget, Höga Kusten

Utvecklingsinriktning Bebyggelse Större besöksmål Orange "blomma"

Vi lyfter regionens större besöksmål och använder 

deras dragningskraft genom att utveckla 

markanvändning och infrastruktur för 

besöksnäringen i dessa områden. 

S:t Olavsleden, Kustleden, 

Höga kusten-leden

Utvecklingsinriktning Natur och friluftsliv Större vandringsled Grön punktlinje

Vi gör det möjligt för längre vandringar genom 

utveckling av S:t Oloavsleden, Kustleden och en 

förlängning av Höga Kusten-leden. Kring dessa leder 

ska markanvändning som gynnar besöksnäringen 

prioriteras. 

Höga kusten, Härnösundet, 

Tynderösundet, Södra 

Alnön, Juniskär-

Brämösundet-Galtström, 

Sörfjärden-Stocka, 

Hornslandet, Hudiksvalls 

södra skärgård

Utvecklingsinriktning Natur och friluftsliv 

Områden med 

besöksmål för 

kustturism

Blått. Halvgenomskinligt 

utan ram

Vi främjar besöksmål för kustturism som möjliggör 

hela resan med fritidsbåt längs kusten. Där anpassas 

markanvändningen för att utveckla infrastruktur och 

bebyggelse som gynnar besöksnäring.

Sundsvall-Timrå Airport

Utvecklingsinriktning Kommunikation Flygplats flygplan mörkgrå

Sundsvall-Timrå Airport är både viktig för regionens 

utveckling och för att möjliggöra samhällsviktig 

verksamhet. Flygplatsen länkar samman regionen 

med omvärlden.
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Namnsätts enligt modellen 

"hamnar i kommun X": 

Härnösands hamn, Söråkers 

hamn, Sundsvalls hamn, 

Stocka hamn, Hudiksvalls 

hamn

Utvecklingsinriktning Kommunikation Hamn ankare mörkgrå

Inom Sundsvallsregionen ska vi kunna ta emot alla 

djupgående fartyg och ha effektiva hamnar för alla 

typer av gods och persontransporter. Respektive 

hamn ska därför fortsätta utvecklas utifrån sina 

tekniska förutsättningar.

E4, E14

Utvecklingsinriktning Kommunikation

Högprioriterat 

transportstråk, väg

tjocka linjer med pil 

liknande Swecos (grå, 

halvgenomskinlig)

Vi samverkar för förbättrad framkomlighet på våra 

viktigaste transportleder för både gods och 

människor. Omkring dessa transportstråk anpassas 

markanvändningen för att gynna 

verksamhetsetableringar och hållbart resande.

Ostkustbanan, Mittbanan, 

Norra Stambanan

Utvecklingsinriktning Kommunikation

Högprioriterat 

transportstråk, järnväg

tjocka linjer som ser ut 

som klassisk 

järnvägssymbol med pil 

(svart/vit, 

halvgenomskinlig) 

Vi ser järnvägen som ett sammanhängande system. 

Vi samverkar för att Ostkustbanan byggs ut med hög 

kapacitet och för att Ostkustbanan och Mittbanan 

ges en hög standard för långväga snabbtåg, 

regionaltrafik, godstrafik och på längre sikt även 

lokaltrafik.

Alla befintliga + 

Njurundabommen

Utvecklingsinriktning Kommunikation

Järnvägsstation/hållplat

s J i en cirkel, mörkgrå

Vid tåghållplatser främjas förtätning med bostäder, 

arbetsplatser och service. Pendlarparkeringar och 

cykelinfrastruktur ska vidareutvecklas. 

Vattjom, Kvissleby, 

Harmånger

Utvecklingsinriktning Kommunikation

Järnvägsstation/hållplat

s på längre sikt J i en cirkel, sljusgrå

På längre sikt kompletteras järnvägsstråken med fler 

mindre tåghållplatser för lokal och/eller regional 

trafik. Kring potentiella hållplatslägen främjas redan 

nu förtätning med bostäder, arbetplatser och 

service. 

RI-klassade farleder (ej 

namnsatta), anpassat till 

statlig havsplan
Utvecklingsinriktning Kommunikation Farled nationell sjöfart halvgenomskinlig grå

Sundsvallsregionens farleder ska fortsätta hålla god 

funktion anpassat till riksintressen och statlig 

havsplanering.

Ånge rangerbangård, 

Sundsvalls logistikpark

Utvecklingsinriktning Kommunikation Strategisk logistiknod

Godsvagnssymbol 

Mörkgrå

Logistiknoderna i Sundsvall och Ånge kopplar mot 

alla fyra väderstreck. Vi samverkar för utveckling av 

transportstråkens anslutningar  till de större 

omlastningspunkterna för gods, så att dessa bidrar 

till ett hållbart och konkurrenskraftigt  näringsliv.
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Socialnämnden 2020-12-17

Sekreterare .................................................
Kristina Kamsten

Ordförande ................................................       ……………………………………….
Birgitta Sjögren

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Stig Grip §§ 128-145

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2020-12-17
Datum för anslags 
uppsättande

2020-12-23 Datum för anslags 
nedtagande

2021-01-14

Förvaringsplats för 
protokollet

Centralarkivet

.................................................Underskrift

Kristina Kamsten

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Ånge kommunkontor, rum Flataklocken kl. 08:00

Beslutande ledamöter Birgitta Sjögren (S) (ordförande)
Mikael Ahnström (S) (vice ordförande)
Maud Lyberg (S)
Birgitta Liivlaid (V)
Stig Grip (M)
Jonas With (S)  ersätter Eva Eriksson (SD)
Elisabet Larsson (C)  ersätter Lisa Reiser (VF)

Ej tjänstgörande ersättare Marianne Eklind (S)
Helena Bjurén (S)

Övriga närvarande Rebecca Lindberg (individ- och familjeomsorgschef)
Joakim Lindkvist (verksamhetsutvecklare)
Kristina Kamsten (nämndsekreterare)
Olof Bäckman (nämndsekreterare)

Utses att justera Stig Grip §§ 128-145

Justeringens plats och tid Ånge kommunkontor ,  2020-12-23   09:00

Protokollet omfattar §135
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MÖTESPROTOKOLL

Blad 2
Mötesdatum

Socialnämnden 2020-12-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§135

Målbild God och nära vård i Västernorrland (SN 20/120)

Beslut
Föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att anta Social Re-Ko:s målbild God 
och nära vård i Västernorrland.

Sammanfattning

Det pågår en nationell omställning av hela hälso- och sjukvårdssystemet.
Omställningen sker under namnet ”nära vård” och sker i huvudsak med syftet att:
- Bibehålla eller öka kvaliteten i vården.
- Förbättra människors tillgång till vård.
- Människors förtroende för vården ska öka.
Vårdgivarnas samlade resurser ska kunna användas mer effektivt.

De brister som upplevs inom hälso- och sjukvården finns inom:

 Tillgänglighet

 Kontinuitet

 Planering och samordning av insatser utifrån den enskildes behov

 Förebyggande och hälsofrämjande arbete

Därutöver har vården stora utmaningar i att med nuvarande arbetssätt klara att möte 
vårdbehoven i en åldrande befolkning, invånarnas förväntningar att utifrån sina egna 
förutsättningar vara mer delaktig i sin egen vård, klara kompetensförsörjning och långsiktig 
finansiering av verksamheterna.
Det är helt nödvändigt att utveckla både befintliga och nya sätt att erbjuda och utföra vård 
som kan möte behoven inom våra verksamhetsmässiga förutsättningar.

Kommunerna i Västernorrland har tillsammans med Region Västernorrland bestämt sig för att 
bedriva det nödvändiga omställningsarbetet tillsammans. En förutsättning för god samverkan 
är att ha en gemensam blid av vart vi är på väg; en gemensam målbild för god och nära vård i 
Västernorrland.
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MÖTESPROTOKOLL

Blad 3
Mötesdatum

Socialnämnden 2020-12-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Social Re-Ko har under innevarande mandatperiod jobbat fram en målbild för perioden 2020-
2030. Målbilden är väl förankrad i den nationella utvecklingen för god vård och även i den 
Regionala utvecklingsstrategins tre huvudinriktningar.

För att ge målbilden rätt beslutskraft behöver den fastställas politiskt i varje medverkande 
organisation.

Kommunerna i Västernorrland har tillsammans med Region Västernorrland bestämt sig för att 
bedriva omställningsarbetet gemensamt.

Beslutsunderlag
 God och nära vård Västernorrland, målbild
 Nära vård målbild kfv, presentation

Paragrafen är justerad
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Avsiktsförklaring god, jämlik hälsa och en nära vård
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Avsiktsförklaring god, jämlik hälsa och en nära vård
Kommunerna i Västernorrlands län och Region Västernorrland avser att tillsammans 
med varandra, med invånarna och med andra aktörer som vill och kan, gemensamt 
utveckla en god och nära vård i vårt län.

Med stöd av vår målbild för nära vård i Västernorrland ska vi fördjupa och bredda 
samverkan kring frågor om god, jämlik hälsa och nära vård. Då förbättrar vi 
förutsättningarna för Västernorrlänningarna att själva leva ett gott och hälsosamt liv. 
Arbetet ska bedrivas i programmet God och nära vård i Västernorrland och ägas 
gemensamt av kommunerna i Västernorrland och Region Västernorrland.

Programmet God och nära vård i Västernorrland ska följa det nationella arbetet med 
god och nära vård. Vår gemensamma utgångspunkt är den regionala 
utvecklingsstrategin och dess tre målområden; att Västernorrland 2030 har stärkt sin 
plats i ett nationellt och internationellt perspektiv; att vi är en plats som människor 
väljer för att leva och besöka; och en plats där företag och organisationer väljer att växa. 

Genom att verka för en god folkhälsa bidrar vi till förverkligandet av vår regionala 
utvecklingsstrategi.

Västernorrland 2020-mm-dd

NN NN NN
Härnösands kommun Kommunförbundet 

Västernorrland
Kramfors kommun

NN NN NN
Region Västernorrland Sollefteå kommun Sundsvalls kommun

NN NN NN
Timrå Kommun Ånge kommun Örnsköldsviks kommun
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Motion om att starta 
lastbilsförarutbildning
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Utbildningsnämnden 2020-12-09

Sekreterare .................................................
Kristina Kamsten

Ordförande ................................................       ……………………………………….
Mikael Johansson

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Lina Lindman

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2020-12-09
Datum för anslags 
uppsättande

2020-12-16 Datum för anslags 
nedtagande

2021-01-07

Förvaringsplats för 
protokollet

Centralarkivet

.................................................Underskrift

Kristina Kamsten

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Ånge kommunkontor och distans kl. 09:30-17:30

Beslutande ledamöter Mikael Johansson (S) (ordförande)
Anna Arvidson (S) (vice ordförande)
Linda Häreby (S)
Lina Lindman (VF)
Tony Jensén (SD)
Helena Elfvén (C)
Jessica Liivlaid (V)

Ej tjänstgörande ersättare Iris Andersson (S)
Sven Sandelius (S)
Maj Karlsson (VF)
Gunnar Jansson (SD)

Övriga närvarande Kent Ylvesson (skolchef)
Johanna Fanberg (utvecklingsledare)
Kristina Kamsten (nämndsekreterare)
Olof Bäckman (nämndsekreterare)

Utses att justera Lina Lindman

Justeringens plats och tid Ånge kommunkontor ,  2020-12-16   13:00

Protokollet omfattar §137
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MÖTESPROTOKOLL

Blad 2
Mötesdatum

Utbildningsnämnden 2020-12-09

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§137

Förslag till svar på motion om att starta lastbilsförarutbildning (UTB 
20/12)

Beslut

1. Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige avslå 
motionen med hänvisning till att det inte är möjligt att starta inom föreslagen tidsram.

2. Utbildningsnämnden stödjer motionens intentioner och en utredning om 
lastbilsförarutbildning har redan startat och fortgår med sikte på nästa läsår 2021-
2022.

Sammanfattning

Erik Thunefors, sd skriver i motion 2020-01-18 att behovet av lastbilförare beräknas vara stort 
de närmaste 10 åren. Gymnasiernas transpostprogram har idag dubbelt så många sökande som 
det finns platser. Åkeribranschen är också en av kommunens större arbetsgivare.

Han föreslår kommunfullmäktige:

 att kommunen snarast påbörjar planeringen för en utbildning till lastbilsförare med 
start hösten 2020 eller senast våren 2021.

Yttrande på motionen från skolchef Kent Ylvesson.
Gymnasieskolan och vuxenutbildningen utreder möjligheter och förutsättningar för utbildning 
av lastbilsförare med sikte på nästa läsår.

 

Beslutsunderlag
 Motion om att starta lastbilsförarutbildning
 Yttrande på motion om lastbilsförarutbildning
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Motion om att återgå till F-6-
skolor
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Ånge kommun 
Hemsida 

www.ange.se 
E-post 

ange@ange.se 

Postadress 

841 81 Ånge 
Besöksadress 

Torggatan 10 
Ånge 

Telefon 

0690-25 01 00 
Organisationsnr 

212000-2387 

 

 

Utbildningsförvaltningen 

 
Sida 

1(5) 

Datum 

2020-12-04 
  

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Utredning: Möjlighet att flytta åk.6 tillbaka till 

mellanstadiet 

 

Frågan om att återföra Åk.6 till låg- och mellanstadieskolorna har funnits 

med en längre tid. Senast frågan utreddes var i samband med 

skolutredningen i slutet av 2019. Utöver det även som enskild utredning 

2018. Under föregående år har utmaningarna och svårigheterna varit större 

och därför har ett genomförande varit mer problematiskt då.  

Denna utredning svarar både på utredningsuppdraget från 

Utbildningsnämnden samt den motion som Vänsterpartiet nyligen lämnat in 

(2020-10-28). 

 

De viktigaste aspekterna att belysa och utreda i en ev. återflytt av åk.6 är:  

- Elevernas tillhörighet i rätt stadie, där de hör hemma.  

- Att betyg skulle sättas av lärare som följt eleverna under en längre tid 

och överlämning skulle ske först i åk.7. På så vis kan extra 

fortbildning i bedömning och betygsättning krävas för nya lärare i 

åk.6.  

- Att rätt förutsättningar finns inför återflytt av åk.6 (lokaler, personal, 

budget för förändring) 

 

Dagens utredning visar att förutsättningarna från tidigare år har förändrats. 

Bl.a. har ett minskat elevunderlag i Ånge kommun bidragit till att våra 

lokalers kapacitet nu möjliggör att åk.6 kan återgå till låg- och 

mellanstadieskolorna i Ljungaverk och Torpshammar. Fortfarande kvarstår 

problematiken med att flytta tillbaka åk.6 från Minervaskolan till 

Björkbackaskolan. Dock kan detta avhjälpas på annat sätt.  
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Ånge kommun 
Datum 

2020-12-04 
  

  
Sida 

2(5) 

 

 

Elevernas tillhörighet kan förändras till Björkbackaskolan trots att 

placeringen kvarstår vid Minervaskolan. Ska detta genomföras i hela 

kommunen så blir åtgärderna olika.  

 

En förändring av denna omfattning är möjlig men direkt förenad med ökade 

kostnader. Kostnader för lärarresurser tillkommer vid Ljungaskolan och 

Torpshammars skola. Fränstaskolan kan med fördel flytta åk.6 till 

mellanstadiet men behöver fortsatt ha lärarresurs där.  Fördelning av ramar 

förändras då köp av tjänster (undervisning) görs mellan skolorna i större 

omfattning. Om åk.6 flyttas tillbaka till Ljungaskolan och Torpshammars 

skola behöver eleverna åka 1 dag/vecka till Fränsta för undervisning i 

hemkunskap, slöjd och moderna språk. Där kan en schemateknisk 

samläsning ske med Fränstaskolans åk.6. Kostnader för fler transporter 

tillkommer.  

 

Förändringen i Ånge innebär ingen skillnad i undervisningen. Fortfarande 

kan åk.6 ha sin undervisning i de specialsalar som finns. Tjänstefördelningen 

behöver dock förändras och Björkbackaskolan måste ta över klasslärare från 

Minervaskolan. Dessa lärare kommer att ingå i arbetslag åk.4-6. Samtidigt 

behöver Minervaskolan bibehålla den ämneslärarkompetens som finns i 

dagsläget. En mer omfattande upprustning av Minervaskolans lokaler 

behöver göras. Lektionssalar och allmänutrymme rustas upp och 

studiemiljön avgränsas från högstadiet. Åtgärder bör planeras tillsammans 

med rektorer och personal för att säkerställa studiemiljöns utformning och 

kvalitet. Störst möjlighet att genomföra åtgärderna kan ske under sommaren 

då eleverna inte är på plats i skolans lokaler. 

 

Elevantalet vid Minervaskolan och Björkbackaskolan förändras inte totalt 

sett från dagens antal. Där blir fördelningen enligt följande ht-21: 

Björkbackaskolan: F-6: 249 elever. Beräknat utifrån ca. 35 nya elever i 

förskoleklass. Åk.6 är 30 st från ht-21. Eleverna tillhör Björkbacka men går i 

Minervaskolans anpassade lokaler. 

Minervaskolan: 7-9: 137 elever. Beräknat utifrån 33 st åk.7, 49 st. åk.8 och 

44 st åk.9.  
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Ånge kommun 
Datum 

2020-12-04 
  

  
Sida 

3(5) 

 

 

 

Tabellen nedan visar nuvarande elevantal och förändringen vid 

Ljungaskolan, Fränstaskolan och Torpshammars skola: 

 

 

 

Kostnadsberäkning 

Beräkningen utgår från dagens beräknings- och fördelningsmodell. Modellen 

tar hänsyn till elevunderlag, skolans storlek, årskurs samt 

undervisningsmaterial. Köp av tjänster för undervisning samt transporter till 

och från skolorna ingår i kostnadsberäkningen. Beräkningen utgår även från 

dagens förutsättningar vid respektive skola, så som lokaler, annan 

verksamhet och personalorganisation. 

 

Totalt beräknas kostnaden öka med 1,5 mkr/år.   

Ljungaskolan och Torpshammars skola köper i dagsläget 15%-tjänst var av 

Fränstaskolan för åk.4-5. Om åk.6 flyttar tillbaka behöver respektive skola 

köpa totalt 35% tjänst var av Fränsta (språkval, slöjd och hemkunskap). 

 

 

 

 

 

 

Antal elever fklass 1 2 3 4 5 6 7 8 9 fsk-6 fsk-5

Ljunga 20/21 vt 21 10 7 8 5 15 12 57 57

Ljunga 21/22 ht 21 11 10 7 8 5 15 12 68 56

Ljunga 22/23 13 9 9 7 8 5 15 66 51

Ljunga 23/24 8 13 9 9 7 8 5 59 54

Ljunga 24/25 12 5 13 9 9 7 8 63 55

Antal elever fklass 1 2 3 4 5 6 7 8 9 utan lj o th med åk.6

Fränsta 20/21 vt 21 14 13 18 13 16 13 40 53 38 38 256 256

Fränsta 21/22 ht 21 23 14 13 18 13 16 13 40 53 38 241 249

Fränsta 22/23 26 24 14 13 18 13 16 34 40 53 251 277

Fränsta 23/24 12 23 24 14 13 18 13 44 34 40 235 247

Fränsta 24/25 27 13 23 24 14 13 18 25 44 34 235 251

Antal elever fklass 1 2 3 4 5 6 7 8 9 fsk-6 fsk-5

Torp 20/21 vt 21 10 8 8 6 11 9 52 52

Torp 21/22 ht 21 5 10 8 8 7 11 9 58 49

Torp 22/23 10 5 10 8 8 7 11 59 48

Torp 23/24 5 9 5 10 8 8 7 52 52

Torp 24/25 7 5 9 5 10 8 8 52 44
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Ånge kommun 
Datum 

2020-12-04 
  

  
Sida 

4(5) 

 

 

Exempel beräknad undervisningstid och tjänster i 

procent    

      
Fränstaskolan      
Minskar med en klass i åk.6     -140% 

      

 

Utökat 

köp 

Utökning 

lärartjänst   Summa 

Torpshammars skola 20% 70%   90% 

Ljungaskolan 20% 100%   120% 

      

    Totalt   210% 

 

 

Ljungaskolan får en ökad kostnad med 780 000 kr/år. Torpshammar ökad 

kostnad med 680 000 kr/år. Fränstaskolan får 800 000 kr/år mindre i 

ramtilldelning. 

 

Björkbackaskolan behöver köpa tjänst av Minervaskolan enligt samma 

omfattning som idag. Tillkommer gör omfördelning av ekonomiska medel 

mellan skolorna för åk.6. Enligt beräkningsmodellen skulle Björkbacka få 

1,2 mkr mer till personal och köp av tjänst. Minervaskolan tappar 600 000 kr 

då personal flyttas över till Björkbacka.  

Fortfarande behöver Minervaskolan stå kvar med en ämneslärarkompetens 

för elever i åk.7-9 samt försäljning av tjänster till Björkbacka. Det innebär att 

kostnadsberäkningen utgår även från dagens tjänstefördelningar där lärarnas 

ämnesbehörigheter blir avgörande. 

 

Kostnad för personal och köp av tjänst 

Östra Ramtilldelning  
Ljungaskolan  780 000 

Torpshammars skola  680 000 

Fränstaskolan  -800 000 

 Summa: 660 000 

 

Västra Ramtilldelning  
Björkbackaskolan  1 200 000 

Minervaskolan  -600 000 

 Summa: 600 000 

                    

                                               1 260 000 

          (Transp.+övrigt)                                 240 000 

           Totalt:                                     1 500 000 
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Ånge kommun 
Datum 

2020-12-04 
  

  
Sida 

5(5) 

 

 

Kostnad 1 260 000 kr/år för personal och köp av tjänster. Tillkommer gör 

även transportkostnader och övriga kostnader ca. 240 000 kr, totalt 1,5 

mkr/år.   

 

Investeringsplanen för inne- och utemiljö ligger på 1,5 mkr för 2021. Hela 

beloppet bör prioriteras till detta. Detaljerad kostnad för investeringsåtgärder 

i skolmiljön inhämtas efter beslut.  

 

Kök 

Både Ljungaskolan och Torpshammars skola klarar av en ökning av 

lunchservering. Ingen skillnad i antal luncher för Bobergsköket.  

Kvar att säkerställa är hur busstiderna ska passa enligt timplan för åk.6 i 

Ljungaverk och Torpshammar. I dagsläget ser det ut att fungera bra. 

 

Slutsats 

Återföring av åk.6 till mellanstadiet kan ske från höstterminen 2021.  

- Återförandet kan genomföras vid samtliga enheter, dock med olika 

åtgärder för kommunens östra respektive västra del. 

- Enligt grundskolans stadieindelning (låg F-3, mellan 4-6, hög 7-9) är 

ett återförande av åk.6 rätt riktning att gå. Tjänstemännens 

uppfattning är att detta blir kvalitetshöjande åtgärder och på så vis 

gynnar det elevernas lärande. 

- Återföring kan ske under förutsättning att ekonomiska medel tillförs 

verksamheten för att kunna genomföra utbildningen på ett 

kvalitetssäkrat sätt.  

- Prioritering av investeringsmedel är nödvändigt för upprustning av 

lärmiljö och inköp av material, så som möbler mm. 

- Förvaltningen och rektorsgruppen är positivt inställda och ställer sig 

bakom förslaget om rätt förutsättningar ges.   

 

 

 

_____________________________ 

 

Kent Ylvesson, Skolchef 

Utbildningsnämndens verksamheter 

 

  

 

 

Page 40 of 178



Motion om att återgå till F-6-skolor 
 
Bakgrund: För drygt tio år sedan togs beslutet att vid kommunens skolor överföra årskurs 6 till 
högstadiet. Sedan ett flertal år tillbaka har det funnits en diskussion om och folklig opinion 
kring att återföra 6:orna till respektive mellanstadieskola. 2018 tog dåvarande humanistiska 
nämnden beslut om att fortsätta utreda möjligheten att flytta tillbaka kommunens sexor till 
mellanstadiet (www.st.nu). Av de berörda skolorna kvarstår samtliga tidigare F-6-
skolor  (Torpshammars skola, Ljungaverks skola och Björkbackaskolan) än idag som F-5-skolor - 
i skrivande stund är det 2020 och vi ser fortfarande inte någon tendens att försöka flytta tillbaka 
6:orna till ursprungsskolorna. 
 
Motivering: Vi ser framförallt fyra starkt vägande skäl till att 6:orna snarast möjligt ska återgå till 
mellanstadiet i sina ursprungsskolor. Det första är det kanske mest uppenbara: vid 11 års ålder är 
man inte mogen att gå tillsammans med högstadieelever. Dessa barn behöver få ett år till på sig att 
mogna i sin lugna, trygga och vana skolmiljö innan de kastas in i en tonårsvärld de inte har hunnit 
förbereda sig för och växa in i. Många barn mår uppenbart dåligt av  att tvingas mogna för tidigt och 
för snabbt. 
Det andra skälet är att genom att återföra 6:orna till sina ursprungsskolor skulle vi ge tillbaka lite 
livskraft till de byskolor som genom att bli F-5-skolor dränerades på densamma. Flera av byskolorna 
inom kommunen kämpar idag med sviktande elevunderlag. Detta beror inte enbart på 
befolkningsminskning utan givetvis är en grundläggande orsak att man valde att flytta 6:orna till 
högstadieskolorna. Vi anser därför att årskurs 6 ska tillbaka till de byskolor där de hör hemma. 
(Platsbrist är inget argument då åtminstone två av de aktuella skolorna har möjlighet att göra plats. 
Björkbackaskolan kan möjligen vara problematisk i sammanhanget, men det finns överhuvudtaget 
inget som säger att återgången måste ske på alla skolorna samtidigt. Börja med att flytta tillbaka 
årskurs 6 där det finns plats så kan rätt tillfälle inväntas på övriga skolor.) 
Det tredje skälet är att om barnen får ett år till i lugn och ro kommer detta att medföra att fler väljer 
kommunala skolor istället för friskola, vilket får positiva ekonomiska följverkningar. 
Det fjärde skälet är ganska uppenbart och avser betygssättningen. Det är betydligt enklare och mer 
rättvisande om en lärare som har haft eleverna under flera år tidigare sätter det första betyget i 6:an 
än om detta ska göras av en lärare som just har lärt känna eleverna.   
Det är nu ett antal år sedan diskussionen om att återgå till f-6-skolor påbörjades. Vi vill se att en 
återgång realiseras. Barnen har inte tid att vänta längre. 
 
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi på  
att Ånge kommuns F-5-skolor snarast återgår till att bli F-6-skolor. 
 
Vänsterpartiet Ånge 
Örjan Olsson 
Eva Arph Wernström 
 
https://www.st.nu/artikel/atergang-till-f-6-skolor-far-vanta-gar-tidigast-genomfora-till-
hostterminen-2019 hämtad 2020-09-30 
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1. Konsekvensbaserade vädervarningar

1.1 Nytt system för vädervarningar
Från och med april 2021 införs ett nytt system för vädervarningar i Sverige. Det nya 
systemet kallas för konsekvensbaserade vädervarningar och innebär i korthet att 
SMHI, i samverkan med andra aktörer, varnar väder och de konsekvenser väder 
kan medföra. I det nya systemet kommer SMHI att, så långt det är möjligt, 
samverka med berörda länsstyrelser innan de utfärdar en vädervarning. 

Klass 1, 2 och 3-varningarna ersätts med färgerna gul, orange och röd. Det är viktigt 
att komma ihåg att en gul, orange och röd vädervarning inte är att likställa med 
klass 1, klass 2 eller klass 3-varningar. Därför kan TiB behöva vara mer aktiv vid 
gula vädervarningar än vad TiB varit tidigare vid klass 1-varningar.

I det gamla vädervarningssystemet har SMHI haft fasta tröskelvärden som är lika i 
hela landet men i det nya systemet finns olika tröskelvärden för olika län. De 
tröskelvärden som gäller i Västernorrlands län anges i kapitel 4 i denna instruktion.

1.2 Gul, orange och röd vädervarning
I tabellen nedan anges varningsdefinitionerna för respektive varningsnivå samt hur 
allmänheten och samhällsaktörerna (exempelvis länsstyrelsen) bör agera.
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I samband med det nya systemet för vädervarningar införs också dessa symboler 
för varningsnivåerna: 

Gul

Orange

Röd

1.3 Meddelanden från SMHI
SMHI kommer publicera meddelanden för specifika vädersituationer där endast 
särskilda grupper i samhället berörs. Meddelanden kan också publiceras när det 
handlar om en indirekt fara som uppstår på grund av väderförhållanden, ofta 
under längre tid. De meddelanden SMHI kommer publicera är meddelanden om 
höga temperaturer samt meddelande om brandrisk. Under gräs- och 
skogsbrandssäsongen ska TiB bevaka SMHI:s sida Brandrisk i skog och mark. När 
det gäller dessa vädertyper så är det oftast så att SMHI först publicerar ett 
meddelande om höga temperaturer och därefter meddelande om brandrisk. 
Brandriskvärdena påverkas stort av temperaturen.

1.4 Begreppet risk
Begreppet risk kommer inte finnas med i det nya systemet. Istället kompletteras 
varningarna med en information om sannolikhet. Den risk som SMHI kommer 
publicera i det nya systemet är risk för vattenbrist. 

2. Samverkan med SMHI
Arbetet med vädervarningar inleds med att SMHI:s väderprognos visar att ett visst 
tröskelvärde sannolikt kommer överskridas, exempelvis att delar av 
Västernorrlands län kommer få ett snöfall som överskrider tröskelvärdet för gul 
varningsnivå. Vakthavande på SMHI gör då en bedömning av om det kan handla 
om en möjlig varningssituation. Som stöd för en sådan bedömning använder 
vakthavande ett nationellt bedömningsunderlag.

Om vakthavande på SMHI bedömer att det finns behov av, och tid till, samverkan 
med berörda länsstyrelser så tar vakthavande fram ett förslag till vädervarning som 
länsstyrelsen ska ta ställning till.

Länsstyrelser får då:

 ett förslag på varningsnivå (gul, orange eller röd)

 information om vilket geografiskt område vädervarningen berör 
(exempelvis Västernorrlands kustland)

 information om under vilken period vädervarningen gäller (exempelvis 
fredag kväll till lördag morgon)
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 en beskrivning av sannolikheten för att vädret ska inträffa

 ett underlag med prognosmaterial (en film eller ett dokument) samt,

 information om den tidpunkt för när länsstyrelserna ska ha återkopplat sitt 
ställningstagande till SMHI

Det kan också vara så att SMHI behöver samverka med länsstyrelsen men att tiden 
är för knapp. Då kommer vakthavande på SMHI fatta beslut om en vädervarning 
och publicera informationen på SMHI:s kanaler och i WIS. Därefter tar 
vakthavande på SMHI kontakt med länsstyrelsen och då finns möjlighet att komma 
med input för att eventuellt revidera vädervarningen.

Vid vissa vädertyper kommer vakthavande på SMHI fatta beslut om att utfärda en 
vädervarning utan samverkan med länsstyrelsen, varken före eller efter. Detta 
gäller framförallt vädertyper som har snabba förlopp, exempelvis åska, eller 
vädertyper som inte kräver nationell och regional samverkan, exempelvis 
medelvind till havs. 

2.1 WIS för vädervarningar
I samverkan mellan SMHI och länsstyrelserna kommer WIS att användas. I WIS 
finns en ny vädervarningsmodul där både publicerade och föreslagna 
vädervarningar hanteras. Det är genom vädervarningsmodulen som SMHI kommer 
publicera förslag till vädervarningar och skicka en begäran om ställningstagande 
till berörda länsstyrelser. SMHI kan föreslå olika varningsnivåer i olika delar av 
länet beroende på variationer i väderprognosen eller områdets känslighet. Det kan 
exempelvis finnas en gul varningsnivå för Västernorrlands inland och en orange 
varningsnivå för Västernorrlands kustland. När länsstyrelsen gör sitt 
ställningstagande till SMHI så görs en sammantagen bedömning av de 
delvarningar som vi är berörda av. Hanteringen av vädervarningar i WIS beskrivs 
mer detaljerat i Checklista TiB vädervarningar.

3. TiB:s åtgärder
När länsstyrelsens TiB larmas om en vädervarning ska TiB logga in i WIS och ta del 
av SMHI:s information. 

3.1 Vädertyper och varningsnivåer
Vilka åtgärder TiB behöver vidta vid vädervarningar handlar både om typ av väder 
och vilka varningsnivåer som är aktuella. 

En gul vädervarning för vind, snö, regn, ishalka, översvämning och höga flöden kan 
ge påtagliga konsekvenser även om det handlar om den lägre varningsnivån. Det 
kan därför finnas behov av regional samverkan, exempelvis genom ett 
bedömningsmöte, för att tillsammans bedöma SMHI:s varningsförlag. 

Högt vattenstånd i havet ger ofta väldigt lokala konsekvenser och då kanske det 
inte finns behov av regional samverkan. Vid sådana tillfällen kan det vara fullt 
tillräckligt att informera berörda aktörer och kommunicera vädervarningen till 
allmänheten.

En orange och röd vädervarning innebär i regel allvarligare konsekvenser, 
åtminstone gällande vind, snö, regn, ishalka, höga temperaturer, översvämning och 
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höga flöden. Vid en orange och röd varningsnivå finns det sannolikt behov av 
regional samverkan genom både ett bedömningsmöte (för att diskutera 
varningsförslaget) samt efterföljande regional samverkanskonferens och 
kommunikationssamordning. 

Det kan finnas tillfällen då TiB bedömer att själva varningsförslaget inte behöver 
diskuteras i länet, då kan det vara lämpligare att kalla in berörda aktörer till ett 
bedömningsmöte och/eller regional samverkanskonferens för att diskutera vädret 
och dess konsekvenser istället.

3.2 Göra en bedömning av SMHI:s förslag till vädervarning
TiB ska göra en bedömning av SMHI:s förslag till vädervarning och lämna sitt 
ställningstagande inom utsatt tid till SMHI via WIS. Som stöd för att göra en 
bedömning kan TiB läsa om aktuell vädervarning i kapitel 4 i detta dokument samt 
kalla till ett bedömningsmöte och/eller regional samverkanskonferens för att 
diskutera varningsförslaget med aktörerna i länet. Se Checklista TiB 
vädervarningar för en beskrivning av arbetsgången.

3.3 Fortsatta åtgärder vid utfärdad vädervarning
När en vädervarning utfärdats ska TiB följa kapitel 3 och/eller kapitel 4 i TiB-
instruktionen. Det handlar exempelvis om att kommunicera vädervarningen till 
allmänheten, starta en WIS-yta, följa utvecklingen och dokumentera vilka 
konsekvenser vädret medför. Vid samhällsstörningar ansvarar länsstyrelsen för att 
sammanställa en samlad regional lägesbild, se mall för lägesbild gällande 
vädervarningar i Checklista TiB vädervarningar.

3.4 Ändrad eller återkallad vädervarning 
Vid eventuella uppdateringar av vädervarningarna får länsstyrelsen en ny förfrågan 
om ställningstagande och kan då antingen bekräfta tidigare inlämnat 
ställningstagande eller göra en ny. En uppdatering kan handla om att varningen 
minskar i nivå, större förändringar i tidsangivelserna eller att området ändras. 
Mindre justeringar i varningstexten kommer SMHI göra utan att kontakta oss.

TiB får då bedöma från händelse till händelse om det finns behov av ett nytt 
bedömningsmöte. Aktörerna i länet ska informeras om uppdateringen och 
eventuellt nytt ställningstagande.

SMHI tar inte kontakt med länsstyrelsen eller skickar en notis om att de 
avpublicerat en varning. Det är upp till TiB att följa utvecklingen och hålla sig 
uppdaterad om en vädervarning avpubliceras. Om SMHI avpublicerar en varning 
innan väderhändelsen har inträffat så informeras länsstyrelsen via SOS KBA. Då 
får TiB i sin tur kontakta de aktörer som involverats i den förebyggande 
hanteringen.
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4. Vädervarningar som SMHI kommer 
samverka med oss kring

4.1 Vind
Vid en vindvarning varnar SMHI för byvind, det vill säga korta vindstötar. 
Vindriktningen beskriver från vilket håll vinden blåser. En sydlig vind innebär med 
andra ord att det blåser söderifrån. Vindhastigheten avser vinden på tio meters 
höjd över marken.

4.1.1 Tröskelvärden för vind
I tabellen nedan anges vilka tröskelvärden för vind som gäller för Västernorrlands 
län.

Gul Orange Röd
23 m/s 27 m/s 30 m/s

4.1.2 Konsekvenser av vind
Vid kraftig vind ökar risken för trädfällning vilket kan orsaka strömavbrott och 
förseningar och/eller inställda avgångar i kollektivtrafik samt tåg-, flyg- och 
färjetrafik.  Vid riktigt kraftiga vindar kan både blåljuspersonal och 
hemtjänstpersonal ha svårt att ta sig fram. Generellt är det så att ju kraftigare 
vindarna är, desto större blir konsekvenserna.

Om mycket skog fälls under en storm kan upprensningsarbetet ta lång tid. De som 
har drabbats av störningar i elförsörjningen kan därför behöva vänta länge innan 
det är åtgärdat, och om det ligger mycket träd över vägen så kan det dröja innan 
vägar är framkomliga igen.  

Risken för trädfällning ökar om vindriktningen är ovanlig, om marken är blöt efter 
en regnig period samt om träden har kvar sina löv. Västlig vind är den 
dominerande vindriktningen i Sverige, träd har därför en större motståndskraft 
mot stormar med västlig vindriktning. Starka vindar, särskilt byvindar, från andra 
riktningar kan därför orsaka skador även vid lägre vindhastigheter.

Tiden på året kan också påverka vilka konsekvenser vind medför. Vid sensommar 
och tidig höst kan det fortfarande finnas lösa föremål ute såsom studsmattor och 
trädgårdsmöbler, dessa kan då flyga omkring och orsaka skador på människor eller 
byggnader. Kraftiga stormar inträffar dock oftast vintertid i Sverige, mellan 
november och januari. Under vintertid är det ofta minusgrader vilket i 
kombination med en storm snabbt kan göra bostäder utkylda om det blir 
strömavbrott.

Om det är tjäle i marken så minskar risken för trädfällning eftersom trädens 
förankring i marken är bättre. 

4.1.3 Regionala riskfaktorer
 Västernorrlands län är ett av sju län i Sverige som ur ett skogstillstånd har 

sämst förutsättningar att klara en större storm vilket bland annat beror på 
att vi har mycket skog och då framförallt granskog.
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 I Västernorrland kan ostlig och nordlig vindriktning anses vara ovanlig 
vilket ökar risken för trädfällning och i sin tur de konsekvenser trädfällning 
kan medföra. Om marken inte är tjälad är det ännu större risk för stora 
stormskador. 

 Bron i Sundsvall och i Höga kusten stänger vid vindhastigheter på 30 m/s 
vilket försvårar framkomligheten på E4. 

 Tågtrafiken ställs i regel in vid vindhastigheter på 30 m/s, stängning kan 
också ske vid lägre vindhastigheter beroende på om en bana är trädsäkrad 
eller inte. 

 Vägfärjorna i länet kan ställas in vilket kan isolera människor, 
bedömningen görs av befälhavaren på respektive färja.

 Flygtrafiken i länet kan komma att ställas in vid stormar, det är respektive 
flygbolag som beslutar om det. Det handlar bland annat om från vilket håll 
det blåser och om vinden är nere på marknivå eller inte.

 Höga kusten Airport har sällan väldigt stark sidvind vid marknivå, det 
beror på att vinden vrider sig efter älven vid marknivå. Höga kusten 
Airport uppskattar att västlig storm på marknivå inträffar vart tredje-femte 
år och då kan de få påverkan. 

 Kollektivtrafiken kan komma att ställas in vid stormar, det är respektive 
trafikföretag som beslutar om det. Det finns ingen uttalad gräns för 
vindhastigheter kopplat till att ställa in kollektivtrafik i länet, det kan alltså 
se olika ut i olika områden och på olika sträckor. Respektive busschaufför 
avgör om en viss sträcka kan köras eller inte. 

4.1.4 Tidigare erfarenheter av stormar
2011, stormen Dagmar

Stormen Dagmar inträffade på annandag jul 2011 och drabbade även Jämtland och 
Gävleborgs län. De högsta byvindarna som uppmättes i länet var på Lungö där 
byvinden var 29 m/s. Vindarna var västliga, men ändå blev konsekvenserna 
omfattande. Många drabbades av störningar i elförsörjning (ca 40 000 kunder) och 
telekommunikationer. I vissa områden fungerade det inte att ringa 112. Tågtrafiken 
ställdes in. Mycket skog fälldes under stormen, drygt 4–5 miljoner kubikmeter 
(totalt i Västernorrland, Jämtland och Gävleborgs län). 

2013, stormen Ivar

Stormen Ivar inträffade i december 2013 och drabbade även Jämtland, 
Västerbotten och Gävleborgs län. De högsta byvindarna som uppmättes i länet var 
på Lungö där byvinden var 32 m/s. Vindarna var västliga, men ändå blev 
konsekvenserna omfattande. Många drabbades av strömavbrott (ca 30 000 
kunder). I Västernorrland var det framförallt Medelpad som drabbades. Mycket 
skog fälldes under stormen Ivar, drygt 8 miljoner kubikmeter (totalt i 
Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Gävleborgs län).

2019, stormen Mats

Stormen Mats inträffade i februari 2019 och drabbade även Jämtland. De högsta 
byvindarna som uppmättes i länet var i Hoting där byvinden var 25,4 m/s. 
Vindarna var västliga till nordvästliga, och konsekvenserna blev inte särskilt 
omfattande om man jämför med tidigare stormar. Många drabbades dock av 
strömavbrott och det var också en del trafikstörningar. Att konsekvenserna inte 
blev mer omfattande beror bland annat på att det var tjäle i marken och stormen 
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passerade under en söndag kväll och natt då det inte var särskilt mycket människor 
och trafik i rörelse. Vindarna började avta på måndagsmorgonen. I Västernorrland 
var det framförallt Ångermanland som drabbades.

4.1.5 Aktörer som bör bjudas in till samverkan gällande varning 
för vind

Följande aktörer bör kallas till bedömningsmöte:

 SMHI
 Kommunerna
 RCB på räddningstjänsterna
 VB Polisen
 TiB Region Västernorrland

Följande aktörer bör kallas till regional samverkanskonferens:

 SMHI
 Kommunerna
 RCB på räddningstjänsterna
 VB Polisen
 TiB Region Västernorrland
 TiB Trafikverket
 Kollektivtrafikmyndigheten
 Elbolagen
 SOS Alarm
 VB Försvarsmakten
 Skogsstyrelsen
 P4 Västernorrland

4.2 Snöfall
En varning för snöfall utfärdas när det väntas komma stora mängder snö under en 
viss tidsperiod. SMHI varnar för mängden snö i smält form under en given 
tidsperiod, med andra ord intensiteten i snöfallet. I varningsbeskrivningen i 
SMHI:s kommunikationskanaler kommer SMHI dock ange snömängden i 
centimeter.

4.2.1 Tröskelvärden för snöfall
I tabellen nedan anges vilka tröskelvärden för snöfall som gäller för 
Västernorrlands län.

Gul Orange Röd
10 mm/6 h 25 mm/12 h 40 mm/24 h

4.2.2 Konsekvenser av snöfall
Vid snöfall ökar risken för trafikolyckor och det brukar bli förseningar och/eller 
inställda avgångar i kollektivtrafik samt tåg-, flyg- och färjetrafik.  Vid riktigt 
kraftigt snöfall kan både blåljuspersonal och hemtjänstpersonal ha svårt att ta sig 
fram. Generellt är det så att ju kraftigare snöfallet är, desto större blir 
konsekvenserna.

Kommentar [TJ1]:  Observera att detta bara är förslag. Vi tar 
gärna emot synpunkter.
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Områden med luftburna elledningar kan påverkas och vid en temperatur nära noll 
grader ge störningar i el- och teleförsörjningen.

Det finns också risk för skador på egendom p.g.a. snöbelastning.

Tiden på året kan också påverka vilka konsekvenser snöfall medför. Vid tidigt eller 
sent snöfall har många sommardäck fortfarande vilket ökar risken för trafikolyckor. 

Föregående och efterföljande väder, exempelvis snöfall som pågår under en längre 
tid påverkar också vilka konsekvenser det blir, även om intensiteten vid snöfallet är 
lägre. Snötyngda tak som rasar ihop kan exempelvis bli en konsekvens av snöfall 
som pågår under en längre tid.

Trafikverket prioriterar i första hand att ploga E4:an mellan Härnösand och Höga 
kusten bron och E4:an norr om Kramfors upp till Örnsköldsvik. Resterande del 
genom länet prioriteras också, men det kan ta något längre tid innan de plogas. E14 
är en så kallad klass 3 väg vilket innebär att det kan dröja ytterligare något längre 
innan den sträckan plogas.

4.2.3 Regionala riskfaktorer
 I Västernorrland brukar lastbilar bli stående vid backarna längs E4 vid 

Torsboda, Saltvik, Böle, Skule, Bjästa och Högsnäs vilket kan leda till långa 
köer och påverka framkomligheten.

 Vid lov och högtider brukar det generellt vara mycket trafik på E4 och E14 
vilket ökar risken för trafikolyckor och stillastående trafik.

 Vägfärjorna i länet kan ställas in vilket kan isolera människor, den 
bedömningen görs av befälhavaren på respektive färja.

 Tågtrafiken ställs i regel in vid kraftigt snöfall vilket kan innebära att ingen 
tågtrafik går genom länet vid sådana förhållanden. 

 Flygtrafiken i länet kan komma att ställas in vid snöfall, det är respektive 
flygbolag som beslutar om det. 

 Höga kusten Airport har sällan påverkan till följd av snöfall, det beror på 
att flygplatsens läge i älvdalen ger visst skydd mot kraftigt snöfall.

 Kollektivtrafiken kan komma att ställas in vid snöfall, det är respektive 
trafikföretag som beslutar om det. Det finns ingen uttalad gräns för snöfall 
kopplat till att ställa in kollektivtrafik i länet, det kan alltså se olika ut i 
olika områden och på olika sträckor. Respektive busschaufför avgör om en 
viss sträcka kan köras eller inte. 

4.2.4 Tidigare erfarenheter av snöfall
2017, tidigt snöfall

22–23 november drabbades Västernorrland av ett kraftigt snöfall, det handlade om 
snöfall på 20–30 cm snö i kombination med sydostliga vindbyar. Snöfallet övergick 
alltmer till regn. Det blev störningar i elförsörjningen (ca 3000 kunder) och mindre 
störningar i telefonin. Snöfallet gjorde att det blev svårigheter med 
framkomligheten på vägarna och vissa linjer inom kollektivtrafiken och vissa 
skolskjutsar ställdes in. I Västernorrland var det främst Ångermanland som 
drabbades.
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4.2.5 Aktörer som bör bjudas in till samverkan gällande varning 
om snöfall

Följande aktörer bör kallas till bedömningsmöte:

 SMHI
 Kommunerna
 RCB på räddningstjänsterna
 VB Polisen
 TiB Region Västernorrland

Följande aktörer bör kallas till regional samverkanskonferens:

 SMHI
 Kommunerna
 RCB på räddningstjänsterna
 VB Polisen
 TiB Region Västernorrland
 TiB Trafikverket
 Kollektivtrafikmyndigheten
 Elbolagen
 SOS Alarm
 VB Försvarsmakten
 P4 Västernorrland

4.3 Vind i kombination med snöfall
Vid en varning för vind i kombination med snöfall varnar SMHI för att kraftig vind 
kan förvärra effekten av snöfallet genom till exempel drivbildning. Vind beskrivs 
med hjälp av medelvind, det vill säga ett medelvärde av vindhastigheten under en 
tio-minuters period. SMHI varnar för mängden snö i smält form under en given 
tidsperiod, med andra ord intensiteten i snöfallet. I varningsbeskrivningen i 
SMHI:s kommunikationskanaler kommer SMHI dock ange snömängden i 
centimeter. Anledningen till att medelvinden används och inte byvinden är för att 
den har störst påverkan på förflyttningen av snön.

SMHI utfärdar endast denna varning när det snöar samtidigt som det blåser. 
Vindriktningen beskriver från vilket håll vinden blåser. En sydlig vind innebär med 
andra ord att det blåser söderifrån. Vindhastigheten avser vinden på tio meters 
höjd över marken.

4.3.1 Tröskelvärden för vind i kombination med snöfall
I tabellen nedan anges vilka tröskelvärden för vind i kombination med snöfall som 
gäller för Västernorrlands län.

Gul Orange Röd
7 m/s och 10 

mm/24 h
7 m/s och 25 mm/24 h 7 m/s och 35 mm/24 h

4.3.2 Konsekvenser av vind i kombination med snöfall
Vid vind i kombination med snöfall ökar risken för förseningar och/eller inställda 
avgångar i kollektivtrafik samt tåg-, flyg- och färjetrafik. Framkomligheten blir 
generellt sämre på vägarna, framförallt vid öppna landskap.  Både blåljuspersonal 

Kommentar [TJ2]:  Observera att detta bara är förslag. Vi tar 
gärna emot synpunkter.
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och hemtjänstpersonal kan ha svårt att ta sig fram. Generellt är det så att ju 
kraftigare vind i kombination med snöfallet är, desto större blir konsekvenserna.

Områden med luftburna elledningar kan påverkas och vid en temperatur nära noll 
grader ge störningar i el- och teleförsörjningen.

Trafikverket prioriterar i första hand att ploga E4:an mellan Härnösand och Höga 
kusten bron och E4:an norr om Kramfors upp till Örnsköldsvik. Resterande del 
genom länet prioriteras också, men det kan ta något längre innan de plogas. E14 är 
en så kallad klass 3 väg vilket innebär att det kan dröja ytterligare något längre 
innan den sträckan plogas.

4.3.3 Regionala riskfaktorer
 I Västernorrland brukar lastbilar bli stående vid backarna längs E4 vid 

Torsboda, Saltvik, Skule, Bjästa och Högsnäs vilket kan leda till långa köer 
och påverka framkomligheten.

 Vid lov och högtider brukar det generellt vara mycket trafik på E4 och E14 
vilket ökar risken för trafikolyckor och stillastående trafik.

 Tågtrafiken ställs i regel in vid snöfall i kombination med kraftig vind, även 
om snöfallet i sig inte är kraftigt. Det kan innebära att ingen tågtrafik går 
genom länet vid sådana förhållanden.

 Vägfärjorna i länet kan ställas in vilket kan isolera människor, den 
bedömningen görs av befälhavaren på respektive färja.

 Vid sydostliga vindar kan det bli lokal nederbördshävning i Sundsvall. Det 
innebär att vid sådana vindförhållanden i kombination med snöfall kan det 
komma 30–40 % mer snö i Sundsvall än vad vädervarningen anger.

 Flygtrafiken i länet kan komma att ställas in vid snöfall, det är respektive 
flygbolag som beslutar om det. 

 Höga kusten Airport har sällan påverkan till följd av snöfall, det beror på 
att flygplatsens läge i älvdalen ger visst skydd mot kraftigt snöfall.

 Kollektivtrafiken kan komma att ställas in vid snöfall, det är respektive 
trafikföretag som beslutar om det. Det finns ingen uttalad gräns för snöfall 
kopplat till att ställa in kollektivtrafik i länet, det kan alltså se olika ut i 
olika områden och på olika sträckor. Respektive busschaufför avgör om en 
viss sträcka kan köras eller inte. 

4.3.4 Tidigare erfarenheter av vind i kombination med snöfall
2018, snöoväder

31 januari-2 februari 2018 drabbades Västernorrland av ett kraftigt snöfall i 
kombination med hård vind. Störst mängder snö kom längs med kusten med 30–
50 cm snö, på några platser kom det uppemot 60 cm. Den hårda vinden medförde 
kraftig drivbildning och det blev omfattande störningar i framkomlighet på vägar 
och järnvägar. Skolskjutsar och hemtjänst fick svårigheter med att ta sig fram. 
Tågtrafik och kollektivtrafik ställdes in, flygtrafiken drabbades av förseningar.  Det 
var däremot inga större el-/telestörningar.
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4.3.5 Aktörer som bör bjudas in till samverkan gällande 
varningar för vind i kombination med snöfall

Följande aktörer bör kallas till bedömningsmöte:

 SMHI
 Kommunerna
 RCB på räddningstjänsterna
 VB Polisen
 TiB Region Västernorrland

Följande aktörer bör kallas till regional samverkanskonferens:

 SMHI
 Kommunerna
 RCB på räddningstjänsterna
 VB Polisen
 TiB Region Västernorrland
 TiB Trafikverket
 Kollektivtrafikmyndigheten
 Elbolagen
 SOS Alarm
 VB Försvarsmakten
 P4 Västernorrland

4.4 Plötslig ishalka och isbeläggning
SMHI varnar för vissa väderförhållanden som medför plötslig ishalka, det vill säga 
underkylt regn, regn som faller på kalla vägbanor, regn som följs av snabbt 
tillfrysande vägbanor eller kraftig frostutfällning. Dessa väderlägen ger i regel 
svårbekämpad ishalka. Om det handlar om kraftigt underkylt regn finns det även 
risk för isbeläggning på luftburna elledningar som kan ge elavbrott. Varningstypen 
Isbeläggning finns på gul och orange nivå. I de externa produkterna på SMHI.se 
och i WIS kommer en gul varning benämnas ”Plötslig ishalka” medan en orange 
varning kommer benämnas ”Plötslig ishalka och isbeläggning”.

4.4.1 Tröskelvärden för plötslig ishalka och isbeläggning
I tabellen nedan anges vilka tröskelvärden för isbeläggning som gäller för samtliga 
län. Observera att det inte finns någon röd varningsnivå gällande isbeläggning.

Gul Orange
1. Regn om minst ½ mm/6 timmar och 

temperatur i vägytan under 0 grader. 
Regnet kan vara underkylt. 

2. Nederbörd mest som regn följt av 
temperatur vid vägytan snabbt fallande 
till under 0 grader.  

3. Mycket fuktig relativt mild luft förs in 
över mycket kalla vägbanor där 
temperaturen i vägytan är under 10 
minusgrader.

Underkylt regn om minst 3 mm/6 
timmar och temperatur i vägytan 
under 0 grader.

Kommentar [TJ3]:  Observera att detta bara är förslag. Vi tar 
gärna emot synpunkter.
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4.4.2 Konsekvenser av plötslig ishalka och isbeläggning
Vid isbeläggning ökar risken för förseningar och/eller inställda avgångar i 
kollektivtrafik samt tåg- och flygtrafik. Framkomligheten blir generellt sämre på 
vägarna. Både blåljuspersonal och hemtjänstpersonal kan ha svårt att ta sig fram. 

Det finns också en risk för isbeläggning på luftburna elledningar som i sin tur kan 
leda till elavbrott.

Trafikverket prioriterar i första hand att halkbekämpa E4:an mellan Härnösand 
och Höga kusten bron och E4:an norr om Kramfors upp till Örnsköldsvik. 
Resterande del genom länet prioriteras också, men det kan ta något längre innan 
de sträckorna halkbekämpas. E14 är en så kallad klass 3 väg vilket innebär att det 
kan dröja ytterligare något längre innan den sträckan halkbekämpas.

4.4.3 Regionala riskfaktorer
 I Västernorrland brukar lastbilar bli stående vid backarna längs E4 vid 

Torsboda, Saltvik, Skule, Bjästa och Högsnäs vilket kan leda till långa köer 
och påverka framkomligheten.

 Vid lov och högtider brukar det generellt vara mycket trafik på E4 och E14 
vilket ökar risken för trafikolyckor och stillastående trafik.

 Tågtrafiken i länet ställs sällan in till följd av isbeläggning.
 Flygtrafiken i länet kan komma att ställas in vid snöfall, det är respektive 

flygbolag som beslutar om det. I regel är en normal vinter med 
minusgrader sällan ett problem för flygtrafiken. Det är framförallt milda 
vintrar med temperaturer kring 0 eller omslag med underkylt regn som 
kan leda till påverkan. 

 Kollektivtrafiken kan komma att ställas in vid ishalka, det är respektive 
trafikföretag som beslutar om det. Det finns ingen uttalad gräns för ishalka 
kopplat till att ställa in kollektivtrafik i länet, det kan alltså se olika ut i 
olika områden och på olika sträckor. Respektive busschaufför avgör om en 
viss sträcka kan köras eller inte. 

4.4.4 Tidigare erfarenheter av plötslig ishalka och isbeläggning
2016, ishalka

13 december 2016 drabbades Västernorrland av ishalka vilket påverkade 
kollektivtrafiken i Sundsvalls kommun som ställdes in. I Härnösands kommun 
hade hemtjänsten svårigheter med att ta sig fram och samtliga skolskjutsar ställdes 
in. Även ambulansen hade svårigheter med att ta sig fram.

4.4.5 Aktörer som bör bjudas in till samverkan gällande 
varningar för plötslig ishalka och isbeläggning

Följande aktörer bör kallas till bedömningsmöte:

 SMHI
 Kommunerna
 RCB på räddningstjänsterna
 VB Polisen
 TiB Region Västernorrland

Följande aktörer bör kallas till regional samverkanskonferens:

 SMHI

Kommentar [TJ4]:  Observera att detta bara är förslag. Vi tar 
gärna emot synpunkter.
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 Kommunerna
 RCB på räddningstjänsterna
 VB Polisen
 TiB Region Västernorrland
 TiB Trafikverket
 Kollektivtrafikmyndigheten
 Elbolagen
 SOS Alarm
 VB Försvarsmakten
 P4 Västernorrland

4.5 Regn och skyfallsliknande regn
En varning för regn utfärdas när det väntas komma stora mängder regn under en 
viss tidsperiod. Varningstypen regn delas in i två underkategorier, regn samt 
skyfallsliknande regn. SMHI kommer samverka med länsstyrelserna vid en 
vädervarning för regn men sannolikt inte vid en vädervarning för skyfallsliknande 
regn.

Vid en varning för regn varnar SMHI för mer ihållande regn som ofta täcker ett 
stort område. Vid en varning för skyfallsliknande regn varnar SMHI för kraftiga 
skurar som uppstår lokalt, främst under sommarhalvåret. I regel är osäkerheten 
stor för skurar när det gäller både intensitet och geografisk placering. 
Regnmängden kan variera kraftigt inom korta avstånd. Det gör att SMHI ibland 
utfärdar denna varningstyp med kort framförhållning. 

4.5.1 Tröskelvärden för regn
I tabellen nedan anges vilka tröskelvärden för regn som gäller för samtliga län. 
Observera att det inte finns någon röd varningsnivå gällande regn.

Gul Orange
Regn: 70 mm/24 timmar

Skyfallsliknande regn: 35 mm/3 h

-

Skyfallsliknande regn: 70 mm/6 h

4.5.2 Konsekvenser av regn
Vid regn ökar risken för översvämmade vägar som kan leda till att trafiken går 
långsammare. Det finns också risk för att källare, dagvattensystem och viadukter 
översvämmas.  

Vi riktigt mycket regn ökar också risken för att järnvägar översvämmas vilket 
påverkar tågtrafiken. Det finns också risk för förseningar och/eller inställda 
avgångar i buss, -tåg, - och flygtrafiken. Risken för skador på fastigheter ökar också 
vid kraftigt regn.

Om marken redan är blöt sedan innan kan konsekvenserna bli större eftersom 
marken då redan är mättad och inte tar upp regnet lika bra. Ett regn på senhösten 
kan ge dubbla avrinningen jämfört med ett sommarregn eftersom växter då inte 
förbrukar lika mycket vatten som på sommaren. Även regn på frusen/tjälad mark 
ökar avrinningen.

Om det sedan innan är höga flöden i vattendrag kan de snabbt översvämmas vid ett 
kraftigt regn.
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Regn på redan snötyngda tak kan göra att de rasar ihop. 

4.5.3 Regionala riskfaktorer
 Vid sydostliga vindar kan det bli lokal nederbördshävning i Sundsvall. Det 

innebär att vid sådana vindförhållanden i kombination med kraftigt regn 
kan det komma 20–40 % mer regn i Sundsvall än vad vädervarningen 
anger.

 Det finns ett antal miljöfarliga områden och förorenade marker i länet som 
kan översvämmas, exempelvis Sundsvalls oljehamn, SCA Ortviken samt 
Kubikenborg Aluminium AB. 

4.5.4 Tidigare erfarenheter av regn
2013, översvämning i Kramfors

I september 2013 drabbades Kramfors av kraftiga skyfall som ledde till stora 
översvämningar. Mätstationen Västmarkum nordost om Kramfors hade exempelvis 
fått hela 140 mm under någon dag. Flera vägar översvämmades, järnvägen 
stängdes av och en damm var nära på att brista vid Grössjön norr om Kramfors. 
Vattennivån vid dammen steg 80 cm på ett dygn. Människor isolerades i vissa 
områden och fick räddas av räddningstjänsten med bandvagnar.

2001, översvämning p.g.a. regn i Sundsvall

I slutet av augusti och i början av september 2001 drabbades Sundsvall av ett 
kraftigt regn (med ett medelvärde på 125 mm regn på 24 timmar i östra Medelpad). 
Regnet orsakade enorma skador i Sundsvallsområdet, broar rasade, järnväg 
förstördes, vägar översvämmades och människor blev isolerade av vattenmassorna. 
Som mest var 70 vägar avstängda. Även E4:an var tidvis avstängd.

Selångersån hade ett flöde på 90 kubikmeter per sekund vilket motsvarar ett 
hundraårsflöde. Högsjödammen brast vilket översvämmade 11 mindre vägar. 
Andra dammar var nära på att brista vilket hade kunnat leda till förödande 
konsekvenser. Regnet och översvämningarna orsakade också strömavbrott vilket 
gav stora konsekvenser för industrierna i Sundsvall. 

Även vatten- och avloppsanläggningar i Sundsvall skadades.

2000, översvämning p.g.a. regn i södra Norrland

Sommaren 2000 regnade det ovanligt mycket i södra Norrland och det ledde till 
översvämningar vid Ångermanälven, Indalsälven och Ljungan. Mellan den 12–25 
juli kom drygt 200 mm regn på sina håll. De största enskilda dygnsmängderna i juli 
stannade vid 70–80 mm.

Omkring den 17 juli började små och medelstora vattendrag att fyllas på vilket 
orsakade skador på vägar, broar och fastigheter nära vattendragen. När de 
sjöfattiga vattensystemen fyllts upp ökade också flödena i de sjörika vattendragen 
för att därefter fortsätta till de större vattendragen nedströms i de stora 
vattensystemen. 

Utöver de skador som översvämningarna medförde på vägar och fastigheter så blev 
det också påverkan på grundvattentäkter och brunnar på sina håll.
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4.5.5 Aktörer som bör bjudas in till samverkan gällande 
varningar för regn och skyfallsliknande regn

Följande aktörer bör kallas till bedömningsmöte:

 SMHI
 Kommunerna
 RCB på räddningstjänsterna
 VB Polisen
 TiB Region Västernorrland

Följande aktörer bör kallas till regional samverkanskonferens:

 SMHI
 Kommunerna
 RCB på räddningstjänsterna
 VB Polisen
 TiB Region Västernorrland
 TiB Trafikverket
 Kollektivtrafikmyndigheten
 Vattenregleringsföretagen 
 SOS Alarm
 VB Försvarsmakten
 Dammägare 
 P4 Västernorrland

4.6 Översvämning vid vattendrag och sjöar
Översvämningsvarning innebär att SMHI varnar för att vatten kan svämma över 
strandkanten längs ett vattendrag eller sjö och att det har en påverkan på 
definierade objekt, till exempel järnvägar, vägar eller byggnader. De minsta 
vattendragen så som diken och bäckar omfattas inte av denna varningstyp. Inte 
heller omfattas denna varning av översvämningar som är orsakade av riklig 
nederbörd (”skyfallsliknande regn”) på land, till exempel på hårdgjorda ytor eller 
åkermark. Varning för översvämning som orsakas av regn är generellt sett mera 
osäker än översvämningar som sker i samband med snösmältning då ett 
nederbördsområdes läge och intensitet är mera svårbedömt.

Varningsnivån för gul, orange och röd varning blir direkt en beskrivning av den 
beräknade påverkan, vilket gör att påverkansexempel och tröskelvärde för 
översvämningsvarningar blir samma sak.

4.6.1 Tröskelvärden för översvämning vid vattendrag och sjöar
I tabellen nedan anges vilka tröskelvärden/påverkansexempel för översvämning 
vid vattendrag och sjöar som gäller för samtliga vattendrag.

Varningsnivå Tröskelvärden/Påverkansexempel

Gul Översvämning av mindre vägar. Översvämning som drabbar 
byggnader som inte räknas som permanentbostäder eller 
kommersiella verksamheter. Det kan till exempel vara 
fritidshus, garage, lada eller friggebod. Översvämning av 
jordbruk- eller parkeringsområden.

Kommentar [TJ5]:  Observera att detta bara är förslag. Vi tar 
gärna emot synpunkter.

Page 60 of 178



Sida 19 av 30
2020-12-11

Dnr: 

Orange Översvämning av regionalt viktiga vägar. 
 Risk för påverkan på tågtrafik på grund av översvämning nära 
järnvägen. 
 Översvämning som drabbar permanentbostäder och 
kommersiella verksamheter. 
 Översvämning vid miljöfarligt område eller förorenad mark.

Röd Översvämning av nationellt viktiga vägar eller järnväg. 
Översvämning som drabbar permanentbostäder och 
kommersiella verksamheter, där framkomlighet kan begränsas 
på grund av vattendjupet i översvämmade områden.

4.6.2 Konsekvenser av översvämning vid vattendrag och sjöar
Risken för översvämning på grund av höga flöden påverkas i kustområden av 
aktuellt havsvattenstånd. Ett högt havsvattenstånd kan bidra till större problem 
med översvämning utefter vattendraget vid ett visst flöde, med störst påverkan vid 
mynningen. 

4.6.3 Regionala riskfaktorer
 Det finns ett antal miljöfarliga områden och förorenade marker i länet som 

kan översvämmas, exempelvis Sundsvalls oljehamn, SCA Ortviken samt 
Kubikenborg Aluminium AB. 

4.6.4 Tidigare erfarenheter av översvämning vid vattendrag och 
sjöar

2018, vårflod

Våren 2018 drabbades Västernorrland av en kraftig vårflod och på vissa håll var 
flödena de högsta sedan 1995. Att vårfloden blev så kraftig det här året berodde 
bland annat på att vintern hade varit mycket snörik och att vårens värme gjorde så 
att snösmältningen gick mycket snabbt. Vattendragen fylldes då på med 
smältvatten snabbt.

De konsekvenser som vårfloden medförde var bland annat att vissa vägar och 
fastigheter översvämmades. Vissa dammar i länet var stundtals i riskzonen för ett 
haveri på grund av den kraftiga vårfloden.

Nätterna var kalla under den här perioden vilket gjorde så att snösmältningen 
stannade av nattetid, om nätterna också hade varit varma så hade konsekvenserna 
kunnat bli större. Under den här perioden regnade det heller inte särskilt mycket, 
om det hade gjort det hade vårfloden kunnat bli ännu kraftigare.

4.6.5 Aktörer som bör bjudas in till samverkan gällande 
varningar för översvämning

Följande aktörer bör kallas till bedömningsmöte:

 SMHI
 Kommunerna
 RCB på räddningstjänsterna
 VB Polisen
 TiB Region Västernorrland

Följande aktörer bör kallas till regional samverkanskonferens:

Kommentar [TJ6]:  Observera att detta bara är förslag. Vi tar 
gärna emot synpunkter.
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 SMHI
 Kommunerna
 RCB på räddningstjänsterna
 VB Polisen
 TiB Region Västernorrland
 TiB Trafikverket
 Kollektivtrafikmyndigheten
 Vattenregleringsföretagen
 SOS Alarm
 VB Försvarsmakten
 Dammägare
 P4 Västernorrland

4.7 Höga flöden i vattendrag 
Med ett vattenflöde menas den mängd vatten per tidsenhet som rinner fram i ett 
vattendrag, där en så kallad återkomsttid beskriver hur pass vanlig eller ovanlig ett 
vattenflöde är. Flöden med kortare återkomsttid är vanligare eller förekommer 
oftare än flöden med längre återkomsttid. Exempelvis så bör en händelse med en 
återkomsttid på tio år i genomsnitt inträffa en gång var tionde år. Höga flöden 
medför högre strömhastigheter än normalt i vattendraget som kan betyda en fara 
för den som vistas i eller nära vattendraget. Varning för höga flöden där flöden 
orsakas av regn är generellt sett mer osäkra än flöden som är höga i samband med 
snösmältning.

En vädervarning för höga flöden i vattendrag kan utfärdas i samband med en 
vädervarning för översvämning. En vädervarning för höga flöden i vattendrag avser 
bara flödet i vattendraget medan en vädervarning för översvämning gäller för de 
områden som kan vara översvämningskänsliga.

4.7.1 Tröskelvärden för höga flöden
I tabellen nedan anges vilka tröskelvärden för översvämning vid vattendrag och 
sjöar som gäller för samtliga län.

Gul Orange Röd
5–25 års 

återkomsttid
25–50 års återkomsttid Mer än 50 års återkomsttid

4.7.2 Konsekvenser av höga flöden
Höga flöden kan i sig innebära en fara för till exempel personer som befinner sig i 
vattendraget. Höga flöden i vattendrag innebär en risk för höga, till extremt höga 
strömhastigheter i vattendragen.

4.7.3 Regionala riskfaktorer
Ljungan

 Marmen i Matfors, Sundsvalls kommun, är ett område som är känsligt för 
höga flöden och översvämning även vid gul varningsnivå.

 Vissa områden i Ånge (vilka?) och Matfors (fler än Marmen?) är känsliga 
för höga flöden och översvämning vid orange varningsnivå. Då kan vägar, 
bostadsområden och vattentäkter påverkas. Vid röd varningsnivå är 
konsekvenserna generellt större.
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 Vid Stödesjön, Sundsvalls kommun kan järnväg och industriområden 
påverkas vid orange varningsnivå. Vid röd varningsnivå är konsekvenserna 
generellt större.

Ångermanälven

 Kan få stor påverkan om det samtidigt är högt havsvattenstånd (vart?)
 Sollefteå (tätort eller annat område?) ligger i riskzon, höga flöden i 

Ångermanälven kan medföra nipras nedströms. 
 Höga flöden i Ångermanälven medför ofta problem på små vattendrag 

(finns det något exempel?).
 Väg 335 (vilken sträcka?) kan bli bortspolad vid höga flöden.
 Orterna Långsele-Nordsjön- Österforse i Sollefteå kommun brukar få 

problem vid höga flöden i Ångermanälven. Junsele och Näsåker klarar sig 
bättre.

Selångersån

 Kan få viss påverkan mellan Sundsvall och Kovland om det samtidigt är 
högt havsvattenstånd. Vid orange eller röd varningsnivå är konsekvenserna 
generellt större.

Indalsälven

 Kan få stor påverkan om det samtidigt är högt havsvattenstånd (på 
någon/några specifika platser?).

 Kan påverka Sundsvall/Timrå Airport med översvämning och inställd 
flygtrafik som följd.

Nätraån

 I Örnsköldsviks kommun vid Grindnäset, uppströms Sidensjö kan det 
lokalt bli stor påverkan, exempelvis vid Bysjön.

Gådåeälven

 Det kan bli problem vid orange varningsnivå eller högre (på någon/några 
specifika platser?).

 Järnvägen och E4:an brukar i regel klara sig bra.

Gimån

 Får stora problem vid röd varningsnivå (på någon/några specifika 
platser?).

Moälven

 Får problem uppströms vid orange varningsnivå (på någon/några specifika 
platser?).

4.7.4 Tidigare erfarenheter av höga flöden 
2018, vårflod

Våren 2018 drabbades Västernorrland av en kraftig vårflod och på vissa håll var 
flödena de högsta sedan 1995. Att vårfloden blev så kraftig det här året berodde 
bland annat på att vintern hade varit mycket snörik och att vårens värme gjorde så 
att snösmältningen gick mycket snabbt. Vattendragen fylldes då på med 
smältvatten snabbt.
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De konsekvenser som vårfloden medförde var bland annat att vissa vägar och 
fastigheter översvämmades. Vissa dammar i länet var stundtals i riskzonen för ett 
haveri på grund av den kraftiga vårfloden.

Nätterna var kalla under den här perioden vilket gjorde så att snösmältningen 
stannade av nattetid, om nätterna också hade varit varma så hade konsekvenserna 

kunnat bli större. Under den här perioden regnade det heller inte särskilt mycket, 
om det hade gjort det hade vårfloden kunnat bli ännu kraftigare.

Bild 1 översvämmad väg 2018. 
Fotograf: Jonna Toivonen

4.7.5 Aktörer som bör bjudas in till samverkan gällande 
varningar för höga flöden

Följande aktörer bör kallas till bedömningsmöte:

 SMHI
 Kommunerna
 RCB på räddningstjänsterna
 VB Polisen
 TiB Region Västernorrland

Följande aktörer bör kallas till regional samverkanskonferens:

 SMHI
 Kommunerna
 RCB på räddningstjänsterna
 VB Polisen
 TiB Region Västernorrland
 TiB Trafikverket
 Kollektivtrafikmyndigheten

Kommentar [TJ7]:  Observera att detta bara är förslag. Vi tar 
gärna emot synpunkter.
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 Vattenregleringsföretagen
 SOS Alarm
 VB Försvarsmakten
 Dammägare
 P4 Västernorrland

4.8 Högt vattenstånd i havet
Vid vissa väderförhållanden kan vattenståndet längs kusten tillfälligt stiga till 
nivåer som kan orsaka översvämning eller skador på infrastruktur. I varningar för 
högt vattenstånd anges den förväntade nivån längs den drabbade kuststräckan. 
Nivåer kan lokalt bli högre eller lägre, beroende på kustens beskaffenhet och 
eventuella vågeffekter. I varningar för höga vattenstånd uttrycks förväntade nivåer 
i det nationella höjdsystemet RH 2000, vilket inte är kopplat till ett lokalt 
medelvattenstånd. Denna varningstyp gäller vattenståndet i havet.

4.8.1 Tröskelvärden för högt vattenstånd
I tabellen nedan anges vilka tröskelvärden för högt vattenstånd som gäller för 
Västernorrlands län. Observera att det inte finns någon röd varningsnivå för högt 
vattenstånd för vår kust.

Gul Orange Röd
90 cm i RH 2000 130 cm i RH 2000 -

4.8.2 Konsekvenser av högt vattenstånd 
Vid högt vattenstånd ökar risken för att lågt liggande kajer, småbåtsbryggor, 
viadukter eller byggnader översvämmas. Det finns också risk för att båtar och 
fartyg som är förtöjda i fasta strukturer kan skadas.

Vid mycket högt vattenstånd finns det en risk för omfattande översvämningar som 
kan orsaka begränsad framkomlighet på väg och järnväg. Hamnar och byggnader 
nära kusten riskerar stora skador på grund av översvämning. Högt vattenstånd kan 
också leda till att vissa hamnar inte kan angöras och att känsliga kuststräckor 
utsätts för stranderosion.

I samband med havsis kan stigande vattenstånd leda till att isen pressas upp på 
land och ge stora skador.

Tid på året samt tid på dygnet kan påverka omfattningen av eventuella 
skador/konsekvenser, till exempel då fler människor befinner sig vid kusterna. 
Händelsens varaktighet samt föregående och efterföljande vattenstånd kan påverka 
omfattningen av eventuella skador/konsekvenser.

I varningar för högt vattenstånd i havet uttrycks förväntade nivåer i det nationella 
höjdsystemet RH 2000 vilket inte är kopplat till ett lokalt medelvattenstånd. I RH 
2000 är nollnivån fast knuten till land, som inte förändras över tid så som 
medelvattenståndet kan göra.

4.8.3 Regionala riskfaktorer
 Höga vågor med riktning in mot kusten kan förvärra påverkan längs låga 

eller erosionsutsatta kuststräckor, exempelvis (har vi sådana sträckor?)
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 Höga flöden i vattendrag i kombination med höga vattenstånd i havet kan 
förvärra översvämningsproblematik i älvmynningar, exempelvis vid 
Ångermanälven.

 Högt vattenstånd i havet (120 cm över normal nivå) samtidigt som det är 
höga flöden i Selångersån kan leda till översvämningar längs med 
Selångersån.

4.8.4 Tidigare erfarenheter av högt vattenstånd
De högst uppmätta vattenstånden i länet i modern tid är vid Skagsudde (2002) 
med +131 cm, därefter kommer Spikarna (1984) med +129 cm. 

2002, Örnsköldsvik

I februari 2002 drabbades Skagsudde i Örnsköldsviks kommun av högt 
vattenstånd. Det berodde på att det blåste vindar med stormstyrka (25–32 m/s) 
som tryckte upp havsvattnet mot land. Sjöbodar och bryggor förstördes längs med 
strandlinjen men konsekvenserna blev inte särskilt omfattande. Strandlinjen vid 
området är tvär och brant vilket minskade konsekvenserna.

1984, Sundsvall

I januari 1984 drabbades Spikarna på Alnön i Sundsvalls kommun av högt 
vattenstånd. Det berodde på att det blåste vindar med stormstyrka samtidigt som 
vattenståndet var 137 cm över medel vilket förvärrade både vindens och isens 
påverkan vid kusten. Sjöbodar och bryggor förstördes längs med strandlinjen. På 
Alnöns östsida blev skadorna omfattande då isen vräktes upp på land. Flera 
sjöbodar och bryggor slogs sönder.

4.8.5 Aktörer som bör bjudas in till samverkan gällande 
varningar för högt vattenstånd

Följande aktörer bör kallas till bedömningsmöte:

 SMHI
 Kustkommunerna
 RCB på räddningstjänsterna
 VB Polisen
 TiB Region Västernorrland

Följande aktörer bör kallas till regional samverkanskonferens:

 SMHI
 Kommunerna
 RCB på räddningstjänsterna
 VB Polisen
 TiB Region Västernorrland
 TiB Trafikverket
 Kollektivtrafikmyndigheten
 SOS Alarm
 VB Försvarsmakten
 Kustbevakningen
 P4 Västernorrland

Kommentar [TJ8]:  Observera att detta bara är förslag. Vi tar 
gärna emot synpunkter.
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4.9 Höga temperaturer
Hög temperatur under en längre tid kan vara skadligt för hälsan. Därför varnar 
SMHI för höga temperaturer. Både dygnets maximala temperatur och antal 
sammanhängande dygn med hög värme ligger till grund för utfärdande av en 
varning. Utöver nedanstående varningar så kan även ett Meddelande om höga 
temperaturer utfärdas. Det sker vid en lägre nivå och vänder sig främst till 
riskgrupper. 

4.9.1 Tröskelvärden för höga temperaturer
I tabellen nedan anges vilka tröskelvärden för höga temperaturer som gäller för 
samtliga län. Observera att det inte finns någon röd varningsnivå för höga 
temperaturer.

Gul Orange
Maximal dygnstemperatur på 30 
grader eller mer under tre till fyra 

dagar i följd.

Maximal dygnstemperatur på 30 grader 
eller mer under fem dagar i följd. Alternativt 

maximal dygnstemperatur på 33 grader 
eller mer under tre dagar i följd

4.9.2 Konsekvenser av höga temperaturer
Vid gul varningsnivå så ökar påfrestningen på kroppen vilket kan ge problem för 
framförallt riskgrupper. Vid orange varningsnivå så är påverkan generellt större.

Äldre som bor på äldreboenden som saknar kylanläggningar kan få problem med 
värmen. Många enskilda hem saknar AC/fläktar vilket kan göra det besvärligt vid 
höga temperaturer under flera dygn.

4.9.3 Regionala riskfaktorer
 Ingen information.

4.9.4 Tidigare erfarenheter av höga temperaturer
 Ingen information.

4.9.5 Aktörer som bör bjudas in till samverkan gällande 
varningar för höga temperaturer

Följande aktörer bör kallas till bedömningsmöte:

 SMHI
 Kommunerna
 RCB på räddningstjänsterna
 VB Polisen
 TiB Region Västernorrland

Följande aktörer bör kallas till regional samverkanskonferens:

 SMHI
 Kommunerna
 RCB på räddningstjänsterna
 VB Polisen
 TiB Region Västernorrland
 TiB Trafikverket 

Kommentar [TJ9]:  Observera att detta bara är förslag. Vi tar 
gärna emot synpunkter.
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 SOS Alarm
 P4 Västernorrland

5. Vädervarningar som SMHI inte kommer 
samverka kring

5.1 Åskoväder 
En varning för åskoväder kan innefatta blixtar, skyfallsliknande regn, kraftiga 
vindbyar och hagel eller en kombination av en eller flera av dessa parametrar. 
Varningstexten i SMHI:s kommunikationskanaler beskriver vilka av dessa fenomen 
som är mest sannolika i den aktuella situationen. SMHI varnar inte för enstaka 
blixtnedslag. 

Det är i regel en hög osäkerhet med avseende på intensitet och geografisk placering 
kopplat till åskoväder. Det gör att SMHI ibland utfärdar denna varningstyp med 
kort framförhållning. Sannolikt kommer inte SMHI samverka med länsstyrelsen 
kring denna vädervarning.

5.1.1 Tröskelvärden för åskoväder
I tabellen nedan anges vilka tröskelvärden för åskoväder som gäller för samtliga 
län. Observera att det inte finns någon röd varningsnivå för åskoväder.

Gul Orange
Frekvent åska* Utbredd och mycket frekvent åska där det även 

förekommer hagel, kraftiga vindbyar och/eller 
skyfallsliknande regn.

*Regnmängder motsvarande en gul nivå för skyfallsliknande regn (35 mm/3 
timmar) kan förekomma, men åskan bedöms som det största problemet. 

5.1.2 Konsekvenser av åskoväder
De konsekvenser som kan uppstå till följd av åskoväder är exempelvis att trafiken 
kan gå långsammare på grund av översvämmade vägar. Det finns också risk för att 
källare, dagvattensystem, vägar och viadukter översvämmas. Det kan bli störningar 
i elförsörjningen och tågtrafiken till följd av blixtnedslag. Vid mycket torrt väder 
och höga brandriskvärden finns det också en risk för att bränder uppstår.

Generellt är det så att ju kraftigare åskoväder desto större konsekvenser kan det bli. 
Kraftiga vindbyar under ett åskoväder kan exempelvis också medföra trädfällning 
och skogsskador. Vid stora hagel kan människor och byggnader skadas. 

5.1.3 Regionala riskfaktorer
 Ingen information.

5.1.4 Tidigare erfarenheter av åskoväder
2018, Västernorrland
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Under skogsbrandssommaren 2018 startade många bränder till följd av åskoväder. 
Skogsbränderna i Brattsjö i Örnsköldsviks kommun, Kölsillre i Ånge kommun samt 
Ljustorp i Timrå kommun startade alla till följd av blixtnedslag.

5.2  Medelvind till havs
SMHI varnar för medelvind till havs, det vill säga ett medelvärde av 
vindhastigheten under en tiominuters-period. Vindriktningen beskriver från vilket 
håll vinden blåser. En sydlig vind innebär med andra ord att det blåser söderifrån. 
Vindhastigheten avser vinden på tio meters höjd över havsytan.

5.2.1 Tröskelvärden för medelvind till havs
I tabellen nedan anges vilka tröskelvärden för medelvind till havs som gäller för 
samtliga havsdistrikt. 

Gul Orange Röd
14 m/s 25 m/s 30 m/s

5.2.2 Konsekvenser av medelvind till havs
Vid gul varningsnivå är det framförallt fritidsbåtar och små yrkesfartyg som kan få 
problem. Vid orange och röd varningsnivå påverkas all sjöfart.

5.2.3 Regionala riskfaktorer
 Ingen information.

5.2.4 Tidigare erfarenheter av medelvind till havs
 Ingen information.

5.3 Stark kyleffekt
En varning för stark kyleffekt utfärdas när den upplevda temperaturen är betydligt 
lägre än vad termometern visar, på grund av vindens kylande effekt. Varningen kan 
även utfärdas utanför fjällområden.

5.3.1 Tröskelvärden för stark kyleffekt
I tabellen nedan anges vilka tröskelvärden för stark kyleffekt som gäller för 
samtliga län. Observera att det inte finns någon orange eller röd varningsnivå för 
stark kyleffekt. * Med effektiv temperatur menas den temperatur en person 
upplever om hänsyn tas till vindens kylande effekt.

Gul
10 m/s och effektiv* temperatur på 28 minusgrader eller kallare.

5.3.2 Konsekvenser av stark kyleffekt
Stor risk för förfrysning.

5.3.3 Regionala riskfaktorer
 Ingen information.
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5.3.4 Tidigare erfarenheter av stark kyleffekt
 Ingen information.

5.4 Nedisning
Vintertid kan kallt havsvatten som sprayas eller sköljs över ett fartygsskrov bilda 
ispåväxt på utstickande metallkonstruktioner. Varning för nedisning utfärdas i två 
nivåer; måttlig och svår.

5.4.1 Tröskelvärden för nedisning
I tabellen nedan anges vilka tröskelvärden för nedisning som finns.

Måttlig Svår
Potential för 1–3 cm påväxt på 4 

timmar
Potential för> 4 cm påväxt på 4 timmar

5.4.2 Konsekvenser av nedisning
Nedisning drabbar sjöfart genom att is bildas på metallkonstruktioner ombord på 
fartyg vilket kan påverka fartygens stabilitet och viktbalans.

5.4.3 Regionala riskfaktorer
 Ingen information.

5.4.4 Tidigare erfarenheter av nedisning
1987, Sollefteå

1988 rasade TV-masten på Flugtjärnshöjden efter att ha nedisats kraftigt i 
omgångar under två månader.

5.5 Lågt vattenstånd
Vid vissa väderförhållanden kan vattenståndet längs kusten tillfälligt sjunka, vilket 
leder till att till exempel farleder är grundare än förväntat eller att vattenutlopps- 
eller intagsrör torrläggs. I varningar för lågt vattenstånd gällande svenska kusten 
anges den förväntade nivån längs och närmast utanför den drabbade kuststräckan. 
I Sydvästra Östersjön, Öresund och Bälten är det den förväntade nivån i de stora 
farlederna som anges. Nivåer kan lokalt bli högre eller lägre. I varningar för lågt 
havsvattenstånd uttrycks förväntade nivåer i det nationella höjdsystemet RH 2000 
vilket inte är kopplat till ett lokalt medelvattenstånd. I RH 2000 är nollnivån fast 
knuten till land, som inte förändras över tid så som medelvattenståndet kan göra.

Denna varningstyp gäller vattenståndet i havet. 

5.5.1 Tröskelvärden för lågt vattenstånd
I tabellen nedan anges vilka tröskelvärden för lågt vattenstånd som finns för södra 
Bottenhavet. Observera att det bara finns gul varningsnivå för lågt vattenstånd.

Gul
cm i RH 2000

-90

Page 70 of 178



Sida 29 av 30
2020-12-11

Dnr: 

5.5.2 Konsekvenser av lågt vattenstånd
Vid lågt vattenstånd finns det en ökad risk för grundstötning. Det kan också vara 
problem att angöra vissa hamnar eller bryggor.

5.5.3 Regionala riskfaktorer
 Ingen information.

5.5.4 Tidigare erfarenheter av lågt vattenstånd
 Ingen information.
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6. Relaterade stöddokument
Tröskelvärden för konsekvensbaserade varningar version 1.1

Nationell vägledning för vädervarningar- samhällsaktörernas arbete

TiB-instruktion

SMHI lathund WIS
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Dokumenttyp Datum

Initiativrätt 20-12-14

Benämning Internt dokumentnummer 

Gemensam utredning om E14 20121401

Till Från Sidor

KF (KS) VF politiska utskott Sida 1 av 1

Vår Framtid yrkar på att Ånge kommun ska kontakta samtliga kommuner som drabbas av Trafik-
verkets ambition att göra E14 till 80 km/h, och tillsammans upphandla en konsult som göra en kon-
sekvensutredning som även täcker kommunernas intressen och behov.

Efter att vi fått tagit del av Trafikverkets utredning där de kom fram till att man vill göra E14 till 80 
km/h väg kan vi konstatera att den relativt ensidigt tillvaratar Trafikverkets intressen med minsta 
möjliga investering.

Vi kan även konstatera att Trafikverkets underlag innehåller många antaganden och gränsdragningar
vars relevans kan ifrågasättas. 

Man anger även att människoliv kan sparas utan att det finns något i utredningen som visar varför 
och hur människor dött i trafiken på E14, istället han man använt sig att nyckeltal och antaganden.

Rimligt är att vi får en bättre konsekvensanalys som återspeglar E14 viktighet för berörda 
kommuner. 

Vår Framtid vill att detta ska bli ett ärende så frågan hanteras skyndsamt och med nödvändig öppen-
het så den kan bifogas Trafikverkets utredning inför beslut.

 

Ånge den 2020-12-14

Linda Mattsson 
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Sida 1 (6) 
 

Avslutningssamtal 
 

Ånge kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare. En del i strategin för att nå dit handlar 

om att ta tillvara medarbetarnas upplevelser av sin anställning och hans/hennes förslag till 

förbättringar. Ett bra tillfälle att fånga upp detta är i det avslutningssamtal som närmaste chef bör ha 

med medarbetare som slutar sin tillsvidareanställning. Ett avslutningssamtal ger värdefull 

information hur vi som arbetsgivare kan utveckla vår förmåga att attrahera och behålla medarbetare. 

 

Det här är en enkät som fylls i av närmaste chef som genomför avslutningssamtalet eller av 

medarbetaren själv. Om man som medarbetare inte vill ha samtalet med sin chef kan man vända sig 

till personalenheten för att genomföra sitt avslutningssamtal. 

 

Avslutningssamtalet tar ca 60 minuter. Svaren kommer att dokumenteras och i enlighet med 

offentlighetsprincipen kan ditt underlag komma att lämnas ut. En kopia av enkäten skickas till 

personalenheten. Avslutningssamtalet är frivilligt för medarbetaren men uppmuntras starkt. 

 

 

Ålder: 
 

 - 29 år      30-49 år      50-59 år      60 år - 
 

Kön: 
 Kvinna 

 
 Man 

 
Anställd som: 
 

 
 

 
Arbetsplats: 
 

 

Började inom Ånge kommun, år, 
månad: 
 

 
 

Slutar inom Ånge kommun, år, 
månad: 
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1. Vilka är huvudorsakerna till att du lämnar arbetsplatsen? 

Rangordna de tre främsta orsakerna, där 1 står för den främsta och kommentera varför.  
 

 Byte av yrkesinriktning  

 Sökt annat arbete   

 Erbjudits annat arbete   

 Studier  

 Privata omständigheter  

 Anställningsvillkor inkl. lön  

 Arbetsbelastning  

 Relationen till kollegor  

 Relationen till närmaste chef  

 Arbetstiderna  

 Arbetsuppgifter  

 Avsaknad av delaktighet  

 Avsaknad av 

utvecklingsmöjligheter 

 

 Tjänstgöringsort  

 Stress  

 Pension  

 Uppsägning från arbetsgivaren  

 

 

 

2. Vad var det som gjorde att du började arbeta hos Ånge kommun?  
Rangordna de tre främsta faktorerna som påverkade dig. 

 

 Ånge kommun som arbetsgivare  

 Tjänst med intressanta uppgifter  

 Anställningsvillkoren  

 Lönen  

 
Blev rekommenderad Ånge 
kommun som arbetsplats 

 

 Utvecklingsmöjligheter  

 
Trivdes inte på tidigare 
arbetsplats 

 

 Livsmiljö/boendemiljö 
 

 Annat 
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Bedöm följande påståenden och kommentera gärna.  
 

Jag fick en god introduktion i mitt arbete. 

Instämmer inte 
alls 

   Instämmer helt 

1 2 3 4 5 

 

Kommentar:  ________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Arbetet stämde väl överens med mina förväntningar.  

Instämmer inte 
alls 

   Instämmer helt 

1 2 3 4 5 

 

Kommentar:  ________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Min kompetens och mina erfarenheter har tillvaratagits.  

Instämmer inte 
alls 

   Instämmer helt 

1 2 3 4 5 

 

Kommentar:  ________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Jag har fått den kompetensutveckling jag har behövt för att utvecklas i mitt arbete.  

Instämmer inte 
alls 

   Instämmer helt 

1 2 3 4 5 

 

Kommentar:  ________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 
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Jag har fått regelbunden återkoppling från min chef angående mina arbetsprestationer.  

Instämmer inte 
alls 

   Instämmer helt 

1 2 3 4 5 

 

Kommentar:  ________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Jag upplever att det har funnits möjligheter att påverka och vara delaktig.  

Instämmer inte 
alls 

   Instämmer helt 

1 2 3 4 5 

 

Kommentar:  ________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Jag har haft regelbundna medarbetarsamtal. 

Instämmer inte 
alls 

   Instämmer helt 

1 2 3 4 5 

 

Kommentar:  ________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

Jag har haft regelbundna lönesamtal och uppföljande lönesamtal. 

Instämmer inte 
alls 

   Instämmer helt 

1 2 3 4 5 

 

Kommentar:  ________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

  

Page 79 of 178



 
 

Sida 5 (6) 
 

Jag upplever att den fysiska arbetsmiljön har varit god.   

Instämmer inte 
alls 

   Instämmer helt 

1 2 3 4 5 

 

Kommentar:  ________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Jag upplever att den psykosociala arbetsmiljön har varit god.  

Instämmer inte 
alls 

   Instämmer helt 

1 2 3 4 5 

 

Kommentar:  ________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Jag har utnyttjat möjligheten till friskvård.  

Instämmer inte 
alls 

   Instämmer helt 

1 2 3 4 5 

 

Kommentar:  ________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Jag skulle kunna tänka mig att arbeta vid Ånge kommun igen.  

Instämmer inte 
alls 

   Instämmer helt 

1 2 3 4 5 

 

Kommentar:  ________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 
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Jag anser att Ånge kommun lever upp till sina ledstjärnor; tydlighet, ansvar, stolthet.  

Instämmer inte 
alls 

   Instämmer helt 

1 2 3 4 5 

 

Kommentar:  ________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Jag skulle kunna rekommendera andra att arbeta hos Ånge kommun.  

Instämmer inte 
alls 

   Instämmer helt 

1 2 3 4 5 

 

Kommentar:  ________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Övriga synpunkter: __________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Utbildningsnämnden 2020-12-09

Sekreterare .................................................
Kristina Kamsten

Ordförande ................................................       ……………………………………….
Mikael Johansson

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Lina Lindman

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2020-12-09
Datum för anslags 
uppsättande

2020-12-16 Datum för anslags 
nedtagande

2021-01-07

Förvaringsplats för 
protokollet

Centralarkivet

.................................................Underskrift

Kristina Kamsten

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Ånge kommunkontor och distans kl. 09:30-17:30

Beslutande ledamöter Mikael Johansson (S) (ordförande)
Anna Arvidson (S) (vice ordförande)
Linda Häreby (S)
Lina Lindman (VF)
Tony Jensén (SD)
Helena Elfvén (C)
Jessica Liivlaid (V)

Ej tjänstgörande ersättare Iris Andersson (S)
Sven Sandelius (S)
Maj Karlsson (VF)
Gunnar Jansson (SD)

Övriga närvarande Kent Ylvesson (skolchef)
Johanna Fanberg (utvecklingsledare)
Kristina Kamsten (nämndsekreterare)
Olof Bäckman (nämndsekreterare)

Utses att justera Lina Lindman

Justeringens plats och tid Ånge kommunkontor ,  2020-12-16   13:00

Protokollet omfattar §136

1Page 83 of 178



MÖTESPROTOKOLL

Blad 2
Mötesdatum

Utbildningsnämnden 2020-12-09

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§136

Införa arbetsutskott i utbildningsnämnden (UTB 20/104)

Beslut

Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att inrätta ett 
arbetsutskott i nämnden.

Sammanfattning

Ordförande föreslår att ett arbetsutskott införs för utbildningsnämnden för att få ökad 
tydlighet i ärendegången.

Inledande överläggningar om ett införande av arbetsutskott för nämnden.
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Datum
2020-02-19

 
 

Kommunstyrelsens förvaltning

Yttrande om utbildningsnämndens önskemål om 
utskott
Utbildningsnämnden har föreslagit att ett arbetsutskott ska införas för 
nämnden. Nämndens syfte med åtgärden är att de vill ha ökad tydlighet i 
ärendegången.

Från kommunstyrelsens förvaltning vill vi framföra andra alternativ i första 
hand innan utskott inrättas. Tydligheten i ärendegången kommer inte att öka 
automatiskt för att ett arbetsutskott inrättas. Därför är det viktigt att se på hur 
processen kan förbättras, och vilka åtgärder som leder mot resultat. 

Kommunstyrelsens förvaltning som bistår utbildningsnämnden med resurser 
för nämndsadministration är även positivt inställd till att jobba med 
förbättringar och utveckling av ärendehantering. Vi vill gärna hjälpas åt för 
att förbättra tydligheten för nämnden.

Bakgrund
Nämnden hanterar inte längre fritid- och kulturfrågorna, det togs över av 
kommunstyrelsen i slutet av 2018. Kommunstyrelsen hade även ett personal- 
och organisationsutskott som togs bort i samma omstrukturering. En ny 
politisk organisation ska införas 2023, med ambitionen att effektivisera och 
göra en tydlig organisation där det är möjligt. Förberedelserna för att 
genomföra detta är inte långt borta i tiden. Alltså ligger den långsiktiga 
lösningen inte åt riktningen med utökad administration kring 
beslutsinstanser. 

Utbildningsnämnden har just nu en verksamhet som huvudsakligen ligger 
inom utbildningsområdet, för att kunna fokusera på den viktiga 
utbildningsfrågan. Det är en liten utbildningsförvaltning personalmässigt, 
och att utöka den politiska hanteringen utan att utöka stödet till förvaltningen 
kommer inte ge mer tid att skapa kvalitet i underlagen.
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Nämnden har inte utrett de ekonomiska effekterna för den utökade politiska 
hanteringen i nämnden. Men kostnaden är troligtvis inte så stor för 
ersättningar för förtroendevalda, utan mer av administrativa merarbeten. Om 
ett utskott skulle bidra till ökad tydlighet i ärendegången kan en något högre 
kostnad vara motiverad. Men det är inte klargjort att ett arbetsutskott leder 
till ökad tydlighet, eller att den bör prioriteras framför andra prioriteringar.

Kort konsekvensbeskrivning för införande av arbetsutskott i 
utbildningsnämnden: 
Kommunstyrelsens förvaltning gör ingen analys i nuläget av 
hållbarhetsperspektivet vad gäller ekonomiska, sociala eller miljömässiga 
konsekvenser. En grundligare analys av behovet av utskott kan göras, om 
kommunstyrelsen efterfrågar det. Och då bör även alternativen ses utifrån 
sociala konsekvenser, ett barnrättsperspektiv.

En första risk och konsekvensanalys kring införande av utskott i 
utbildningsnämnden:

 Förlängd handläggningstid för ärenden, ca två veckor.

 Utökad tid för administrativ hantering av sammanträde, 
ärendehantering, mötesförberedelser och efterarbete.

 Tydligheten i ärendegången kommer inte att öka automatiskt för att 
ett arbetsutskott inrättas. Andra ändringar i rutiner behöver ändå 
göras.

 Risk för utebliven önskad effekt men mer administration.

Förslag från kommunstyrelsens förvaltning:
I samarbete kan vi ta fram arbetssätt som stärker tydligheten.  Utveckla de 
befintliga beredningsmötena.   

Till exempel kan beredningsmöten stärkas med hjälp av anteckningar för 
själva beredningen, tydligare krav på färdiga underlag innan ärenden sätts på 
ärendelistan till nämnden mm.

En tydlighet i ärenden kan skapas genom att förvaltningen skriver underlag 
och förslag till beslut till ärendeberedning. Om ärendeberedningen 
godkänner underlaget tas det till nämndsmöte, annars får det återgå till 
fortsatt handläggning. Om nämnden anser att det är svårt att fatta beslut på 
liggande underlag kan nämnden återremittera ärendet för kompletteringar. På 
så vis kan de ärenden som redan är tydliga få en snabb och enkel behandling, 
De ärenden som är mer komplexa tillåts ta längre tid, men utan att 
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otydligheter uppstår på grund av bristande underlag eller oklarheter i 
beslutsgången.

Elin app
kanslichef 
0690-2250 324
elin.rapp@ange.se
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              1 (1)
                         Revisorerna 2020-11-18

Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Tekniska nämnden

För kännedom:
Kommunfullmäktiges presidium

Revisionsrapport: Uppföljande granskning av åren 2016 - 2018
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en uppföljning av de 
granskningar som genomförts under ovanstående år.

Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser som 
finns redovisade i rapporten senast den 25 februari 2021.

Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de 
beräknas vara genomförda. 

För Ånge kommuns revisorer

Roger Sundin Alf Hallén
Ordförande Vice ordförande

DocuSign Envelope ID: C6B4A2FB-8AA9-480E-8312-6D4D69B1D6A3
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Ange kommun 
Uppföljande granskning av åren 2016-2018 

2020-11-18 

1 Sammanfattning 
Vi har av Ange kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en uppföljning av 
genomförda granskningar under åren 2016 och 2018. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2020. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att ett antal åtgärder 
har vidtagits efter lämnade rekommendationer men att det finns utrymme för ytterligare 
förbättringar. Vi vill betona att det är väsentligt att beslutade åtgärder genomförs och att 
styrelse och nämnder säkerställer att fattade beslut blir verkställda. 

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi att: 

— kommunstyrelsen ser över rutinerna för attest av utanordningar av föreningsbidrag, 
se avsnitt 3.1 

— kommunstyrelsen informerar om det riktade bidraget som ska stimulera 
jämställdhet, se avsnitt 3.1 

—kommunstyrelse och nämnder ser över rutinerna för att säkerställa att nyvalda 
ledamöter får utbildning samt att utvärdering av styrelse och nämnders arbeten 
formaliseras så att det sker minst en gång per mandatperiod, se avsnitt 4.1. 

— kommunstyrelsen säkerställer att implementeringen av informationssystemet om 
arbetsmiljö (KIA) genomförs, se avsnitt 4.2 

—kommunstyrelsen att permanenta rutinerna på ett lämpligt sätt för att minska 
sårbarheten inom personalenheten även under normala omständigheter om 
utvärderingen är positiv, se avsnitt 4.2. 

— kommunstyrelsen säkerställer att arbetet med arkivförteckningar slutförs, se avsnitt 
4.5 

— kommunstyrelsen säkerställer att arbetet med kompetensförsörjningsplanen 
färdigställs, se avsnitt 5.2 

— kommunstyrelsen och nämnder säkerställer att arbetet med den nya rutinen för 
uppföljning avseende genomförda aktiviteter och åtgärder utifrån 
dataskyddsförordningen färdigställs, se avsnitt 5.3 

@ 2020 KPMG AB. All rights reserved. 
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Ange kommun 
Uppföljande granskning av åren 2016-2018 

2020-11-18 

2 Inledning/bakgrund 
Vi har av Ange kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en uppföljning av 
genomförda granskningar under åren 2016 och 2018. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2020. 

Revisionen anser det angeläget att göra en uppföljning av de åtgärder som vidtagits 
med anledning av ett antal granskningsprojekt som genomförts mellan år 2016 och 
2018. 

Revisionen bedömer att det finns en risk att beslutade åtgärder inte genomförts fullt ut i 
enlighet med de svar revisionen erhållit. Det finns också en risk för att vidtagna 
åtgärder inte fått avsedd effekt. Det är även väsentligt att fattade beslut genomförs 
samt att det finns rutiner för att säkra att så sker. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Syftet med granskningen är att bedöma om ansvarig styrelse/nämnd har vidtagit 
beslutade åtgärder. 

Vi kommer därför att granska 

• åtgärder har vidtagits i enlighet med ansvarig styrelse/nämnds beslut 
• respektive styrelse/nämnd har följt upp att vidtagna åtgärder efterlevs och fått 

avsedd effekt 

Granskning omfattar följande revisionsrapporter: 

Ar 2016 • Granskning av föreningsbidrag inom kultur och fritid 

Ar 2017 • Granskning av beslut i styrelse och nämnder 

• Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete 

• Granskning av hemsjukvården 

• Granskning av rutiner kring offentlighetsprincipen och 
ärendehantering 

Ar 2018 • Granskning av kompetensförsörjning 

• Granskning av projektet Samlad kraft för Anges framtid 

• Granskning av införandet av dataskyddsförordningen 

3 
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Ange kommun 
Uppföljande granskning av åren 2016-2018 

2020-11-18 

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller 

— Kommunallagen 6 kap § 6 

— Gällande lagar och rekommendationer avseende 

— Tillämpbara interna regelverk och policys 

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier av bl.a. rutiner och riktlinjer 
samt avstämningar med berörda tjänstepersoner. 

Rapporten är faktakontrollerad av kommunchef och förvaltningschefer för 
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Rapporten är också faktakontrollerad 
av ekonomichef, personal- och utvecklingschef, fritidskonsulent samt 
verksamhetsutvecklare inom socialtjänsten. 

Teknisk chef har också fått rapporten för faktakontroll. Vi har inte erhållit någon 
återkoppling. 

C) 2020 KPMG AB. All rights reserved. 
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Ange kommun 
Uppföljande granskning av åren 2016-2018 

2020-11-18 

3 Granskning år 2016 

3.1 Granskning av föreningsbidrag inom kultur och fritid 
Svar: humanistiska nämnden 2017-03-22 § 41 

Rekommendationer Svar Aktuellt läge 

Att se över delegationsordningen Översyn av delegationsordning ska vara klar 
juni 2017. Nämnden följer den nuvarande 
delegationsordningen vid beslut om bidrag 

Delegationsordningen fastställdes av 
kommunstyrelsen 2018-12-18 § 276. 
Revidering av delegationsordningen 
genomfördes senast den 23 juni 20201  

Att säkerställa att det finns 
ändamålsenliga rutiner för 
utbetalningar 

Översyn av rutiner för utbetalning ska vara 
klar juni 2017. Nämnden har gemensam 
handläggning av bidragen och två personer 
på enheterna skriver under utanordningarna i 
enlighet med kommunens attestreglemente. 

Dokumentgranskning: 

Vi har tagit del av attestreglementet och 
noterar att det framgår att "förutom 
sakgranskare och beslutsattestant, (ska) 
ytterligare två personer godkänna att 
betalningen genomförs". 

Enligt svar från kommunen kan det vara 
samma person som handlagt ärendet som 
attesterar utanordningen. 

1  2020-06-23 § 122 
5 
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Granskning av två slumpvisa bidrag väljs ut 
för varje bidragstillfälle. Redovisning av 
granskningarna delges humanistiska 
nämnden. Genomförs mars 2017. Noteras 
att vi tar in handlingarna utifrån vad som 
föreskrivs i bidragsnormerna för föreningar 
inom kultur och fritid. Dessutom genomför 
Västernorrlands idrottsförbund granskningar 
av aktivitetsstöd. 

Från och med 2020 tas två slumpvis utvalda 
föreningar ut för granskning. 

Enheterna har lång erfarenhet, god kunskap 
och kännedom om de föreningar som söker 
bidrag från kommunen. 

Om något är oklart om verksamheten eller 
antalet sammankomster begärs 
komplettering av bilagor och närvarokort. 

Västernorrlands IF genomför också 
granskningar av aktivitetsstöd. 

Riktat bidrag betalas endast ut mot 
fakturakopia och betalningskvittens. 

Dokumentgranskning: 

Rutiner för uppföljning av beslutade 
föreningsbidrag finns inte dokumenterade i 
"Bidrag och riktlinjer". 

Att nämnden säkerställer en 
tillfredställande uppföljning av 
beslutade föreningsbidrag 

Rekommendationer Svar Aktuellt läge 

   

Ange kommun 
Uppföljande granskning av åren 2016-2018 

2020-11-18 
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Aktuellt läge 

I de nya bidragsnormerna kan man nu söka 
riktat bidrag för kringkostnader för att 
rekrytera fler tjejer respektive fler killar till 
verksamheten. 

Målet med bidragen är att medverka till 
demokrati, mångfald, jämställdhet och främja 
folkhälsoarbetet i kommunen. 

Rekommendationer 

Att se över metoderna för att stimulera till 
jämställdhet inom föreningslivets olika 
grupper som helhet 

Svar 

I samband med att nämnden tar de nya 
bidragsnormerna för kultur- och fritid så 
skrivs det in att föreningar som uppbär 
bidrag ska verka för jämställdhet och 
mångfald. Idag finns ett bidrag för att 
stimulera så att fler tjejer tar del av 
föreningsaktiviteter. 

Enligt uppgift har inga riktade bidrag sökts 
och detta har inte heller utvärderats av 
kommunen. 

Att se över arbetet med jämställdhet och 
mångfald inom kulturområdet 

I de nya normerna för föreningsbidragen så 
skrivs det in att föreningar som får bidrag ska 
arbeta för jämställdhet och mångfald. 

I de nya bidragsnormerna står det inskrivet 
att bidragen ska medverka till demokrati, 
mångfald, jämställdhet och främja 
folkhälsoarbetet i kommunen. 

Ånge kommun 
Uppföljande granskning av åren 2016-2018 

2020-11-18 

3.1.1 Bedömning 

Vi konstaterar att delegationsordningen setts över och att föreningar kan söka riktade bidrag för att stimulera till 
jämställdhet inom föreningslivet. Vi konstaterar däremot att kommunen inte följt upp eller utvärderat varför föreningar inte 
ansökt det riktade bidraget. Vi anser därför att det är väsentligt att informera om det riktade bidraget. 

Vi konstaterar att det kan vara samma person som handlagt ett ärende som attesterar utanordningen. Vi anser att det bör 
vara överordnad chef som attesterar utanordningen. Vi rekommenderar därför kommunstyrelsen att se över rutinerna för 
attestering av utanordningar. 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att se över metoder för att informera om det riktade bidraget som ska stimulera 
jämställdhet. 
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Ange kommun 
Uppföljande granskning av åren 2016-2018 

2020-11-18 

4 Granskningar år 2017 

4.1 Granskning av beslut i styrelse och nämnder 
Svar: kommunstyrelsen 2018-02-06 § 9, humanistiska nämnden 2018-02-14 §5, socialnämnden 2018-01-29 § 10, tekniska 
nämnden 2018-02-15 § 6 

Rekommendationer Gemensamt svar Aktuellt läge- gemensamt svar 

   

Att vid långa beslutskedjor tydliggöra i 
ärendebeskrivningen vilka tidigare 
beslut som har fattats. 

Redovisning av tidigare beslut görs i Enligt uppgift infördes den nya rutinen i samband 
protokollen, men rutinen har inte varit med att kommunstyrelsen behandlat revisionens 
heltäckande för alla nämnder. Rutinen granskning. Det finns enligt uppgift inga skriftliga 
kommer därför att införas mer generellt rutiner utan har delgivits genom instruktioner till 
av sekreterarna i alla nämnder. nämnds-administrationen. 

Dokumentgranskning: 

Vi har genomfört en stickprovskontroll och noterar 
att kommunstyrelsen hänvisar under egen rubrik i 
ärendet till tidigare fattade beslut vid samtliga 
kontrollerade protoko112. 

Vi noterar att socialnämndens, 
utbildningsnämndens och tekniska nämndens 
hänvisning till tidigare beslut i de flesta fall redogörs 
i ärendesammanfattningen3. 

2  KS 2019-12-17 § 220, KS 2020-02-04 § 9, KS 2020-04-07, KS 2020-05-26 § 81, 
3  SN 2020-02-27 § 10, SN 2020-08-27 § 60, UBN 2020-02-18 § 11, TN 2019-12-05 § 77, TN 2020-02-13 § 6 
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Ange kommun 
Uppföljande granskning av åren 2016-2018 

2020-11-18 

Rekommendationer Gemensamt svar Aktuellt läge- gemensamt svar 

Att lämna direktiv till om och hur Både förvaltningen och den politiska Det finns enligt uppgift inga skriftliga rutiner kring 
identifierade risker ska lösas som organisationen vill förbättra sig på den hur identifierade risker ska hanteras. Besluten 
villkor för beslutet. punkten. uppges vid behov innehålla noteringar om 

identifierade risker samt uppgifter om hur dessa 
ska hanteras. 

Att bättre utreda/redovisa riskanalyser Mallen till tjänsteskrivelser kommer att Yttranden med mer omfattande utredning 
och ekonomiska konsekvenser av förtydligas i samband med uppgradering kompletterar tjänsteskrivelsen vid behov. Beslut om 
beslut samt att ledamöterna får av ärendehanteringssystem. Det är ett huruvida mer omfattande utredningar behöver 
underlagen tillgängliga i god tid. sätt att skapa förutsättningar till att 

underlagen blir bättre utformade. 
göras sker via bedömningar vid ärendeberedning. 

Kallelse med underlag publiceras på mötesportalen 
5 arbetsdagar innan sammanträdet, 
kompletteringar förekommer. 

Uppgradering av ärendehanterings-systemet 
Platina genomfördes år 2019 samt att ytterligare 
uppgradering planeras genomförs under år 
2020/2021. 

Enligt uppgift tillämpas inte de 
kommungemensamma mallarna för 
tjänsteskrivelser från ärendehanteringssystemet då 
dessa anses vara svåra att hantera vid justeringar. 
Det finns istället separat framtagna mallar för 
utförligare skrivelser. 
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Ange kommun 
Uppföljande granskning av åren 2016-2018 

2020-11-18 

Rekommendationer Gemensamt svar Aktuellt läge- gemensamt svar 

Att agera vid negativa 
prognosavvikelser. 

Enig med revisionen. Nämnderna och 
styrelsen behöver efterfråga åtgärder när 
negativa prognoser redovisas. 
Socialnämnden har nu infört en rutin om 
att redovisa åtgärder vid negativa 
prognosavvikelser. 
Nämnderna/förvaltningarna kommer via 
uppföljningssystemet att lämna 
redovisning av åtgärd till 
kommunstyrelsen. 

Prognoser ska enligt uppgift alltid protokollföras. 
Beslutade åtgärder protokollförs och expedieras. 

Månadsrapporter tas fram i Stratsys, 
.. forvaltningschefer signerar rapporten. Redovisas 

sedan för kommunstyrelsen. 

Tertial och delår godkänns av nämnden/styrelsen. 

Att instruktionen för ärenden till 
kommunstyrelsen även formellt 
omfattar samtliga styrelser och 
nämnder 

Ja, när den arbetas om kommer den 
tydligare att omfatta alla styrelser och 
nämnder. 

Instruktionen omfattar alla nämnder. Instruktion 
uppdaterad under januari år 2020. 

Att en kommungemensam mall för 
tjänsteskrivelser utarbetats såsom 
planerats. 

När mallarna utformas kommer 
revisionens förslag vara till bra nytta! 

De kommungemensamma mallarna som 
lanserades år 2019 finns enligt uppgift tillgängliga i 
ärendehanteringssystemet Platina. 

Att eftersom läsplattorna inte verkar 
fungera, säkerställa att samtliga 
ledamöter kan ta del av 
handlingarna innan sammanträdet. 

Ja, vi gör en genomgång av detta. Ledamöterna tar del av handlingar i mötesportalen 
(Meetings +) samt kan söka årligt bidrag för eget 
val av teknisk utrustning 
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Ange kommun 
Uppföljande granskning av åren 2016-2018 

2020-11-18 

Rekommendationer Gemensamt svar Aktuellt läge- gemensamt svar 

Att styrelsen och nämnderna i varje fall 
en gång under mandatperioden 
utvärderar sitt arbete 

Styrelsen och varje nämnd avgör själva 
om och hur utvärdering av det egna 
arbetet ska göras. 

Styrelsen och varje nämnd avgör själva om och hur 
utvärdering av det egna arbetet ska göras. 

Styrelse och nämnder har under hösten år 2020 
genomfört en enkätundersökning kring hur 
förtroendevalda har uppfattat arbetet i och med 
digitala mötessätt. 

Att styrelsens ordförande kontaktar 
ledamöter som har återkommande 
frånvaro för att höra sig för om 
orsaken samt att vidta åtgärder i 
det enskilda fallet. 

Ja, ordförande i styrelse och nämnder 
kan ansvara för att kontakta partiernas 
gruppledare för att förhöra sig om detta. 

Det finns enligt uppgift inga antagna rutiner eller 
riktlinjer vad gäller kontakt med ledamöter med 
återkommande frånvaro. Ansvaret ligger enligt en 
överenskommelse på ordförandegruppen som ska 
föra dialog med frånvarande ledamöter. 

Att styrelse- och nämndsledamöter 
som tillträder under 
mandatperioden erbjuds 
utbildning/information, 

Ja, ordförande i styrelse och nämnder 
kan ansvara för att ge information till 
nyvalda ledamöter. Förvaltningen kan ta 
fram ett enkelt grundmaterial som 
ordföranden kan använda sig av vid 
dessa tillfällen. 

Nytillträdda får information vid sitt första möte av 
ordförande och sekreterare (kring praktiska frågor). 
Grundläggande information om uppdraget finns på 
www.anbe.se/politiker  
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Ånge kommun 
Uppföljande granskning av åren 2016-2018 

2020-11-18 

4.1.1 Bedömning 

Vi konstaterar att en antal åtgärder har vidtagits efter 2017 års granskning. Däremot anser vi att utbildning av nyvalda 
ledamöter behöver förstärkas för att säkerställa att ledamöterna får kunskap om uppdrag och ansvar. Vi ser gärna att även 
utvärdering av styrelse och nämnders arbete formaliseras även om vi ser positivt på den enkät som ska genomföras under 
hösten år 2020. 

Vi ser positivt på att instruktioner för ärenden till kommunstyrelsen omfattar samtliga styrelser och nämnder och att 
kommungemensamnna mallar upprättats för tjänsteskrivelser. Vi anser att det är väsentligt för att säkerställa att 
tjänsteskrivelserna omfattar tillräcklig information för beslutsfattarna. 

Vi rekommenderar att rutinerna för att utbilda nyvalda ledamöter ses över och att utvärdering av styrelse och nämnders 
arbeten formaliseras så att det sker minst en gång per mandatperiod. 
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Att utforma rutinerna så att varje enhet 
gör den första analysen av resultatet i 
medarbetarundersökningen för att 
därefter göra en övergripande analys 
utifrån svaren, samt dra slutsatser och 
redovisa konsekvenser av slutsatserna 

Arbetet med föreskriften är ett levande 
och ständigt pågående arbete. 
Kommande steg är att ge stöd i 
prioritering, fördelning och tydlighet i 
arbetsuppgifter. Detta sker vid den 
riktade skyddsronden på arbetsplatsnivå 
kvartal 3, 2018. Metoden som kommer 
att användas är Prevents enkät, 
psykosocial arbetsmiljö. Utbildningen 
Sunt liv pågår löpande, med deltagande 
av chefer och skyddsombud. 

Det webbaserade systemet Kommunal 
Informationssystem om Arbetsmiljö (KIA) för 
rapportering, uppföljning och åtgärda händelser 
planeras enligt uppgift att implementeras under 
hösten 2020. Förhoppningen är att medarbetare 
mer aktivt kan medverka i och ta del av 
arbetsmiljöutvecklingen. Systemet bidrar bl.a. till 
en överblick genom att ta fram rapporter och 
diagram vilket innefattar den årliga 
kartläggningen och uppföljningen av 
arbetsmiljöåret. KIA-systemet stödjer även det 
förebyggande arbetet med hjälp av digitala 
checklistor för exempelvis skyddsronder och 
riskanalyser. 

Rekommendationer Svar Aktuellt läge 

   

Ange kommun 
Uppföljande granskning av åren 2016-2018 

2020-11-18 

4.2 Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete 
Svar: kommunstyrelsen 2017-10-10 § 200 

13 

@ 2020 KPMG AB. All rights reserved. 

Document classification: KPMG Confidential 

Page 103 of 178



En medarbetarenkät genomfördes hösten 2019 
och tog sikte på frågor om hållbart 
medarbetarengagemang — motivation, ledarskap 
och styrning samt arbetsmiljö och 
likabehandling. Möjlighet fanns också att i 
fritextsvar utveckla sina synpunkter. 

Resultatet visade i helhet bättre resultat än 
enkäten för två år sedan. Jämförelser kan 
endast göras avseende hållbart medarbetar-
engagemang eftersom andra frågor inte fanns 
med i tidigare enkät. Enkäten sammanställdes 
även på arbetsplatsnivå, vilket var nytt för 2019 
års medarbetarenkät. På varje arbetsplats 
ansvarar chefen för att gå igenom enkäten, och 
tillsammans med medarbetarna göra anpassade 
aktiviteter utifrån vad resultaten visar. 

Avsikten är att behålla nuvarande frågor till 
nästa medarbetarenkät hösten år 2021 för att ha 
jämförelsematerial för hur utvecklingen har varit 
på arbetsplatserna. 

En särskild chefsenkät, vilket är nytt från år 
2019, genomfördes för samtliga med 
chefstjänster inom Ange kommun. Enkäten gav 
möjligheten att tycka till kring sin arbetsmiljö och 
resultatet presenterades i samband med en 
ledardag. 

Att göra en särskild analys av hur 
medarbetare med chefstjänster 
upplever sin arbetsmiljö och 
arbetssituation, samt om de skiljer sig 
från övriga medarbetare 

Analysen av resultaten i 
medarbetarundersökningen HME 
kommer att ske på arbetsplatsnivå under 
hösten 2017 och våren 2018. Eventuellt 
behov av åtgärder hanteras enligt de 
rutiner Ange kommun har för 
arbetsmiljöåtgärder. Uppföljning sker på 
arbetsplatsnivå. Resultatet på 
koncernnivå kommer att rapporteras in 
som mått till Kolada och en övergripande 
analys kommer att beredas av POU och 
presenteras för kommunstyrelsen. 

Avseende kartläggning av chefernas 
arbetsmiljö planeras en kartläggning via 
Webb QPS under kvartal 2, 2018. 

Resultatet av kartläggning analyseras på 
respektive chefsgruppsnivå och 
hanteras i enlighet med de rutiner Ange 
kommun har för åtgärder av 
arbetsmiljöarbete. 

Rekommendationer Svar Aktuellt läge 

   

Ange kommun 
Uppföljande granskning av åren 2016-2018 

2020-11-18 
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POLY' arbetar med tre fokusom råden 
årligen. Under 2017 och 2018 är de tre 
områdena Smartare bemanning, 
personalförsörjning och systematiskt 
arbetsmiljöarbete. Dessa bereds och 
rapporteras till kommunstyrelsen vid 
behov. Kommunstyrelsen delges 
löpande POUs protokoll. 

Att besluta vilka ärenden utskottet ska 
bereda frågan till kommunstyrelsen 
alternativt justera 
delegationsordningen så att utskottet 
kan fatta beslut i frågan 

Då PoU har upphört har kommunstyrelsen 
arbetsutskott enligt uppgift tagit över den roll 
som tidigare PoU hade. 

Att säkerställa att det finns rutiner inom 
personalenheten för att minska 
sårbarheten t ex tillgången till backup 

Sårbarheten är högre för en mindre 
kommun i flera avseenden. För 
personalenheten är det en känd risk som 
hanteras i den årliga 
verksamhetsplaneringen. Grunden för 
ett kvalitetssäkrat arbete måste 
tillförsäkras genom att kompetens 
förstärker enheten egen personal och att 
aktivt söka optimera arbetssätt och 
rutiner samt söka samarbete i 
koncernen. Detta är ett medvetet val av 
arbetssätt, då sårbarheten bedöms öka 
mer om externa leverantörer används för 
att klara personalenhetens uppdrag. 

Enligt uppgift har inga generella rutiner för att 
minska sårbarheten inom personalenheten 
tagits fram. En planering har däremot 
genomförts i samband med Covid-19 för att 
hantera risker som hög sjukfrånvaro kan 
medföra inom lön, HR och systemförvaltning, 
samt även inom bemanningen. 

Rekommendationer Svar Aktuellt läge 

   

Ange kommun 
Uppföljande granskning av åren 2016-2018 

2020-11-18 

4 Personal- och organisationsutskottet 
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Ånge kommun 
Uppföljande granskning av åren 2016-2018 

2020-11-18 

4.2.1 Bedömning 

Vi konstaterar att ett nytt informationssystem om arbetsmiljö (KIA) avses implementeras i syfte att skapa ett mer aktivt 
deltagande medarbetare i arbetsmiljöutvecklingen men även för att underlätta vid rapportering och uppföljning kring 
systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Vi konstaterar att jämförelseanalyser endast har varit möjliga att genomföra inom området för hållbart 
medarbetarengagemang eftersom enkäternas frågor inte har varit enhetligt utformade. Vi ser därför positivt på att avsikten 
är att behålla de nuvarande frågorna till kommande enkät för att möjliggöra ytterligare jämförelsematerial. 

Vi noterar enligt svar och nulägesbeskrivning att kommunen är medveten om problematiken med sårbarheten inom 
personalenheten. Kommunstyrelsen har i sitt svar inte angett att några åtgärder ska vidtas. Enligt nulägesbeskrivningen 
synes dock vissa åtgärder ha vidtagits med anledning av Covid-19. Vi rekommenderar att om utvärderingen av rutinerna är 
positiv att dessa permanentas på ett lämpligt sätt för att minska sårbarheten även under normala omständigheter. 
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Att ha ett samordnat ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete 

Socialnämnden har ansvar att det finns ett 
ledningssystem, enligt Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 
2011:9) om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete. Detta ska vara ett stöd för att 
kunna planera, leda, kontrollera, följa upp, 
utvärdera och förbättra verksamheten samt 
att säkerställa att arbetet sker enligt gällande 
lagstiftning. Ett övergripande dokument 
"Ledningssystem för systematiskt" 
kvalitetsarbete" är upprättat av 
socialnämnden dnr 17/15-2. En 
handlingsplan för samordning behöver 
upprättas utifrån övergripande dokument. 
Socialnämnden kommer att följa 
utvecklingen av arbetet med att säkerställa 
att ett samordnat ledningssystem 
implementeras. 

I dagsläget har socialnämnden investerat i 
ett digitalt kvalitetsledningssystem som ska 
göra kvalitetsarbetet mer lättöverskådligt och 
användarvänligt. 

Systemet är utvecklat av en extern 
leverantör och hanterar processförbättringar, 
egenkontroller och riskanalyser i 
kvalitetsarbetet. 

Det är under sitt första år av användning och 
vi förväntar oss att det ska ge underlag till 
förbättringar av systemet och att det ska ge 
underlag till att åtgärda barnsjukdomar i 
metoden. 

Den initiala upplevelsen är att det hjälpt 
verksamheten att upptäcka organisatoriska 
förbättringsområden redan vid införandet 
och vi väntar med spänning på den första 
större utvärderingen till årsskiftet 2020-
2021. 

Rekommendationer Svar Aktuellt läge 

   

Ange kommun 
Uppföljande granskning av åren 2016-2018 

2020-11-18 

4.3 Granskning av hemsjukvården 
Svar: socialnämnden 2018-06-25 § 108 
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Socialnämnden får information i 
patientsäkerhetsberättelsen om 
kvalitetsregistren. Där det också framkommit 
att användning av registren skiljer sig mellan 
särskilt boende och hemsjukvård. En viktig 
del i hantering av registren är att det sker 
utifrån patientens behov och att arbetet sker 
i multiprofessionella team, då en grupp av 
vård och omsorgspersonal med olika 
professioner och/eller kompetenser 
samarbetar kring personen. Ett 
länsgennensamt vårdprogram 
"Vårdprevention, Lätt att göra rätt" är antaget 
våren 2018, av Nätverk 
verksamhetschefer/medicinskt ansvariga 
sjuksköterskor/medicinskt ansvariga för 
rehabilitering. Under hösten 2018 kommer 
implementering att påbörjas i 
verksamheterna. Mål och mätetal kommer 
då även att presenteras. I samband med 
detta kommer kvalitetsregistret Senior alert 
att implementeras i hemsjukvården. 
Socialnämnden har för avsikt att följa 
utvecklingen om hur användningen av 
kvalitetsregistren används. Detta görs utifrån 
patientsäkerhetsberättelsen, samt vid aktuell 
information från verksamheten. 

Totalt är det 162 personer som fått minst en 
riskbedömning i särskilt boende, inom 
korttidsvård är det 41 personer som fått 
minst en riskbedömning och i hemsjukvård 
70 personer. Dessa siffror är statistik från 
kvalitetsregistret Senior alert och är vårt 
verktyg för att genomföra, planera och göra 
uppföljningar inom vårdprevention. 
Kommunen har sedan flera år tillbaka 
använt kvalitetsregistret på särskilt boenden. 
Under 2019 har även hemsjukvården börjat 
att använda registret. 

Redovisat i patientsäkerhetsberättelsen. 

Att säkerställa att hemsjukvården 
använder de nationella kvalitets-
registren 

Rekommendationer Svar Aktuellt läge 

   

Ange kommun 
Uppföljande granskning av åren 2016-2018 

2020-11-18 
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Att regelmässigt rapportera avvikelser i 
vårdkedjan 

Socialnämnden ser allvarligt på situationen 
med den allt tilltagande förskjutningen från 
slutenvården. Detta är något som behöver 
säkerställas på flera plan, dels att det finns 
resurser och kompetens i den egna 
verksamheten, men också att det är en 
samverkan mellan landstinget5  och 
kommunen. Risker finns annars för 
patientsäkerheten. Avvikelser i vårdkedjan 
är ett område som hanteras på 
länsgemensamma möten, lokala möten med 
primärvården, vid möten med enhetschefer 
och legitimerad personal samt vid enskilda 
ärenden. Vid händelser där rutiner inte följts, 
att det funnits risker för patient eller där det 
uppkommit vårdskador för patient ska detta 
rapporteras i avvikelser och att detta även 
görs mellan vårdgivarna. All personal ska ha 
kännedom om ansvaret att rapportera. Detta 
för att säkerställa en god och säker vård. 

Enligt bild nedan kan noteras att avvikelser 
uppmärksammas i allt högre grad. 

Rekommendationer Svar Aktuellt läge 

   

Ånge kommun 
Uppföljande granskning av åren 2016-2018 

2020-11-18 

5 Numera region 
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Ange kommun 
Uppföljande granskning av åren 2016-2018 

2020-11-18 

Samordnad vård lanerin och informationsöverförin 
Mätt Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 

Avvikelser gällande 
informationsöverföring 
till specialist- och pri-
märvård från kommu-
nen 

8 13 29 

Avvikelser gällande 
informationsöverföring 
till kommunen från 
specialist- och primär-
vård 

1 3 4 

4.4 Bedömning 

Vi bedömer att åtgärder har vidtagits i enlighet med 2017 års rekommendationer. Vi ser positivt på att ett digitalt 
kvalitetsledningssystem införts i syfte att underlätta arbetet med kvalitetsarbetet och att detta avses utvärderas i samband 
med årsskiftet 2022-2021. Vi noterar även att de nationella kvalitetsregistren tillämpas i hemsjukvården och att avvikelser i 
vårdkedjan återrapporteras. 
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I "Riktlinjer för styrdokument" som antogs i 
kommunfullmäktige 2017-02-22 finns 
fastställda riktlinjer för styrande dokument. 

Punkt 3, Roller och ansvar: "Ett 
styrdokument är giltigt i högst fyra år, om 
inga särskilda skäl finns för undantag. 
Sedan krävs en revidering och ett nytt 
beslut om dokumentet ska fortsätta att 
gälla. Ansvarig för att revidering utförs är 
den instans/verksamhet som är 
dokumentansvarig." 

Några av dokumenten som granskats i 
rapporten är gamla och uppdateringar 
enligt de nya riktlinjerna ingår i 
planeringen. 

Att ta fram rutiner för att 
säkerställa att kommunens 
styrdokument är reviderade 
och aktuella 

Dokumentgranskning: 

Av kommunens riktlinjer för styrdokument framgår en 
beskrivning över kommunens dokument på politiskt-
och verksamhetsnivå vad gäller syfte, beslutsnivå 
och revideringsperiod. 

Vår granskning av protokoll och styrdokument på 
kommunens hemsida visade att det fortsatt finns 
äldre och inaktuella styrdokument. 

Rekommendationer Svar Aktuellt läge 

   

Ange kommun 
Uppföljande granskning av åren 2016-2018 

2020-11-18 

4.5 Granskning av rutiner kring offentlighetsprincipen och ärendehantering 
Svar: kommunstyrelsen 2018-05-29 § 109 
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Arkivredogörare utses och utbildas i 
samband med uppdatering och 
upprättande av styrdokument för området 
offentlighet, sekretess och arkiv, 
dokunnenthanteringsplaner, 
arkivbeskrivningar och arkivförteckningar 
för verksamheternas arkiv. Beräknas 
starta hösten 2018. 

Rutiner för att säkerställa att det finns 
arkivredogörare är färdigställt. 

Dokumentgranskning: 

Vi har tagit del av styrelsens och nämndernas 
arkivbeskrivningar. Av respektive arkivbeskrivning 
framgår arkivredogörare. 

Att upprätta rutiner för att 
säkerställa att det alltid finns 
utsedda arkivredogörare för 
berörda verksamheter 

Att säkerställa att det finns 
aktuella arkivbeskrivningar och 
arkivförteckningar över alla 
kommunens arkiv 

Mall för arkivbeskrivningar i 
förvaltningarna är framtagen. 
Arkivförteckningar kommer att inventeras 
och moderniseras. Beräknas pågå under 
2019. 

Arkivbeskrivningar gjorda. 

Arbetet med förteckningar har skjutits fram och 
beräknas enligt uppgift att eventuellt startas upp 
under år 2021. 

Rekommendationer Svar Aktuellt läge 

   

Ange kommun 
Uppföljande granskning av åren 2016-2018 

2020-11-18 
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Riktlinjer för hantering av arkiv i Ange kommun 
antogs av kommunfullmäktige år 2018 § 128. 

Dokumentgranskning: 

Av riktlinjerna framgår att kommunstyrelsen är 
arkivmyndighet som ska: utöva tillsyn över 
myndigheternas arkivvård enligt lag, förvara och 
vårda arkiv som den övertagit till följd av lag eller 
efter överenskommelse och lämna rekommendation 
kring metoder, material och skydd rörande 
arkivvården. 

Riktlinjer för arkiv ersätter kommunens 
arkivreglemente. Här beskrivs även hur 
arkivmyndighetens tillsyn ska ske. Beslut 
kan tas i kommunfullmäktige under hösten 
2018. 

Att upprätta rutiner och dokument 
som krävs för att säkerställa 
det lagstadgade kravet på 
tillsyn över kommunens arkiv 

Riktlinjerna gäller för kommunstyrelsen, nämnder, 
revisorer samt för andra kommunala organ med 
självständig ställning. 

Dokumentgranskning: 

Vi har tagit del av "strategi och riktlinjer för sociala 
media" som godkändes av chefsgruppen den 28 
januari 2011. Av dokumentet framgår strategi och 
riktlinjer för kommunikation i sociala medier samt 
förhållningsregler. 

Vi har efterfrågat men inte erhållit någon 
dokumentation om riktlinjerna efterlevs. Enligt uppgift 
håller riktlinjer för sociala medier på att uppdateras. 

Samtliga funktionsbrevlådor via e-post har 
nu automatiska svar. Bevakning av 
kommunens brevlådor under ledigheter 
och ordinarie personals frånvaro sker 
enligt tydliga rutiner. Checklista finns som 
stöd för ersättande personal. I "Riktlinjer 
för sociala medier" finns redogjort för 
förutsättningar för att hantera sociala 
medier i tjänsten. 

Att utarbeta rutiner för att kunna 
kontrollera och följa upp 
kommunens hantering av e-
post och sociala medier 

Rekommendationer Svar Aktuellt läge 

   

Ange kommun 
UiSpföljande granskning av åren 2016-2018 

2020-11-18 
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Introduktion till offentlighet och sekretess 
ingår i verksamheternas introduktion för 
nyanställda. Introduktionen följer en 
centralt framtagen checklista som 
kompletteras med verksam hetsspecifik 
introduktion. 

Nyvalda politiker får introduktion i 
offentlighet och sekretess i samband med 
att ny valperiod startar, eller vid tillträde 
under mandatperioden. Se svar på 
revisionsrapport "Beslut i styrelse och 
nämnder": Ordförande i styrelse och 
nämnder kan ansvara för att ge 
information till nyvalda ledamöter. 
Förvaltningen kan ta fram ett enkelt 
grundmaterial som ordföranden kan 
använda sig av vid dessa tillfällen. Politiker 
och tjänstemän i nämnder som behandlar 
frågor med sekretess skriver på en 
sekretessförbindelse. 

Samma svar som tidigare 

Dokumentgranskning: 

Vi har tagit del av dokumentet "Allmän 
medarbetarintroduktion" som är den centralt 
framtagna checklistan. Av checklistan framgår att 
den anställde inom den första veckan av sin 
anställning ska ta del av information kring 
arbetsuppgifter, ansvar och befogenhet. Den 
anställde ska även informeras om 
sekretessförbindelse. 

Att ta fram en utbildningsplan som 
säkerställer information till 
anställda och förtroendevalda 
om offentlighet och sekretess 

Rekommendationer Svar Aktuellt läge 

   

Ange kommun 
Uppföljande granskning av åren 2016-2018 

2020-11-18 
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Ange kommun 
Uppföljande granskning av åren 2016-2018 

2020-11-18 

4.5.1 Bedömning 

Vi konstaterar att ett antal åtgärder är vidtagna enligt lämnade rekommendationer samtidigt som vissa åtgärder fortfarande 
pågår, däribland arbetet med arkivförteckningar och styrdokument. Vi rekommenderar därför att kommunstyrelsen 
säkerställer att arbetet med arkivförteckningar slutförs. 

Vi ser positivt på att arkivbeskrivningar är framtagna och att riktlinjer för hantering av kommunens arkiv setts över, vi anser 
att det underlättar för personal och vid revidering om all väsentlig information finns tillgängligt i ett samlat dokument. 

Vi bedömer att det inte finns tydligt utarbetade rutiner eller riktlinjer vad gäller kontroll och uppföljning av kommunens 
hantering av e-post och sociala medier. Vi ser därför positivt på den översyn som nu genomförs av riktlinjen. Vi föreslår att 
rutiner för uppföljning och kontroll inarbetas i samband med översynen. 

Vad gäller styrdokument hänvisar vi till vår granskning av protokoll och styrdokument på kommunens hemsida. 
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Att utveckla kartläggning och analys av 
kompetens-försörjningsbehovet 

Det kan vara lämpligt att genomföra en 
årlig kartläggning, som får ligga till grund 
för utvecklingen av arbetssätt vid t ex 
rekrytering och satsningar, t ex vad gäller 
löneöversyn. 

Kartläggning sker varje höst. 

Dokumentgranskning: 

Vi har inte tagit del av något underlag som 
styrker att kartläggning genomförs varje höst. 

Rekommendationer Svar Aktuellt läge 

   

Ånge kommun 
Uppföljande granskning av åren 2016-2018 

2020-11-18 

5 Granskningar år 2018 

5.1 Granskning av kompetensförsörjning 
Svar: kommunstyrelsen 2018-12-18 § 272 
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Att fastställa en kommun-övergripande 
strategisk kompetens-försörjningsplan 
inklusive ansvarsfördelning och plan 
för uppföljning 

En strategi för kompetensförsörjning tas 
fram och beräknas vara klar i början av 
2019, för behandling av den nya 
kommunstyrelsen. Strategin ska även 
omfatta en övergripande handlingsplan. 
Det är lämpligt att i ett senare skede 
komplettera strategin med dokument som 
täcker ansvarsfördelning och uppföljning. 

Strategin antogs av fullmäktige i juni 2019. 
Handlingsplanen är klar, men under revidering 
för antagande på koncernledning. 

Dokumentgranskning: 

Strategin innehåller tre områden: rekrytering, 
utveckling av organisation och medarbetare 
samt samarbeten. 

Strategin behöver kompletteras med en 
handlingsplan. Vi har inte tagit del av utkastet. 
Enligt uppgift är det inte heller i dagsläget känt 
när den ska behandlas i ledningsgrupp och bli 
föremål för politiskt beslut. 

Att lämna förslag till planer och åtgärder i 
mål- och prioriterings-dokumentet för 
att redovisa resultat och analys i 
årsredovisningen 

Det är lämpligt att låta den för kommunen 
prioriterade frågan om 
kompetensförsörjning få en mer 
framträdande plats i mål- och 
prioriteringsdokument, samt redovisa 
utvecklingen i årsredovisningen, eller på 
annat lämpligt vis. 

Utökad beskrivning i årsredovisningen 2019. 

Dokumentgranskning: 

Vi noterar av årsredovisningen att 
kompetensförsörjning fått en mer framträdande 
plats där pågående åtgärder med anledning av 
kompetensförsörjning följs upp. 

Rekommendationer Svar Aktuellt läge 

   

Ange kommun 
Uppföljande granskning av åren 2016-2018 

2020-11-18 
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Ange kommun 
Uppföljande granskning av åren 2016-2018 

2020-11-18 

5.1.1 Bedömning 

Vi konstaterar att ett antal åtgärder är vidtagna efter 2018 års granskning. Vi noterar att kartläggning av 
kompetensförsörjningsbehovet sker varje höst och att kompetensförsörjning fått en mer framträdande plats i 
årsredovisningen. 

Vi konstaterar att kompetensförsörjningsplanen är under revidering för antagande på koncernledningsnivå. Vi 
rekommenderar kommunstyrelsen att säkerställa att arbetet med kompetensförsörjningsplanen färdigställs. 
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Ange kommun 
Uppföljande granskning av åren 2016-2018 

2020-11-18 

5.2 Granskning av projektet Samlad kraft för Anges framtid 
Svar: kommunstyrelsen 2019-03-12 § 37 

Rekommendationer Svar Aktuellt läge 

Att kommunstyrelsen och nämnderna 
säkerställer att projekt drivs i enlighet 
med kommunens projektmodell 

Kommunstyrelsen har tagit del av 
revisorernas rekommendationer och har för 
avsikt att beakta dessa i sitt fortsatta arbete. 

Projektet avslutades den 31 december 2017 
och är nu implementerad i den ordinarie 
verksamheten under utvecklingsenheten. 

Att kommunstyrelsen utvecklar en modell 
för samverkan mellan kommunens 
verksamheter och externa parter, 
även på ledningsnivå. 

Se ovan. Varje projekt leds av en styrgrupp med 
relevanta representanter från kommunens 
koncernledning. Dessa rapporterar om 
projektens fortskridande till sina nämnder 
och så även till kommunstyrelsen. 
Utvecklingsenheten har en stående punkt 
på kommunstyrelsens ärendelista. 

5.2.1 Bedömning 

Vi konstaterar av svaret att Samlad Kraft numer ligger som ordinarie verksamhet under utvecklingsenheten. Modell för 
samverkan uppges ledas av en styrgrupp. 
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Ange kommun 
Uppföljande granskning av åren 2016-2018 

2020-11-18 

5.3 Granskning av införandet av dataskyddsförordningen 
Svar: kommunstyrelsen 2018-10-09 § 18/243, socialnämnden 2018-10-29 § 18/90, humanistiska nämnden 

2018-10-17 § 18/101 

Rekommendationer Gemensamt svar Aktuellt läge 

   

Att inhämta en statusuppdatering där det 
tydligt framgår vad som återstår för att 
uppfylla lagens krav. 

6 Numera SKR Sveriges Kommuner och Regioner 
7  KS 2018-09-04 § 159 

Kommunen följer SKL:s checklistor och 
stöddokument och vi uppfattar att vi genom 
dessa fångar upp det som behöver åtgärdas 
på ett bra sätt. I arbetet med införandet av 
dataskyddsförordningen har samtliga 
förvaltningar tagit del av både externa 
utbildningar från SKL med flera, samt interna 
utbildningar med stöd av tidigare 
personuppgiftsombud och av nuvarande 
dataskyddsombud. Risken för att väsentliga 
åtgärder kan ha förbisetts bedöms därför 
som liten. Förberedelser inför införandet av 
dataskyddsförordningen inleddes redan i 
maj 2017, med utbildning för chefer och 
nyckelpersoner från samtliga förvaltningar. 
Ansvariga och kontaktpersoner i 
förvaltningarna har därefter fått stöd i arbetet 
med kartläggning och registrering av  

Komnnunledningsförvaltningen: tillämpar 
systemstöd för att se status i respektive 
område. 

Utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen: 
använder enligt uppgift systemstödet samt 
det material som SKR tillhandahåller för 
deras verksamhet. 

Dokumentgranskning: 

Kommunstyrelsen fastställde den 4 
september 2018 handlingsplan för 
persondataskydd — för uppföljning och 
rapportering. Handlingsplanen är uppbyggd 
med information kring åtta insatsområden 
med aktiviteter. Till handlingsplanen finns en 
checklista som syftar till att underlätta för 
förvaltningarna att dokumentera och 
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behandlingar av personuppgifter. Rent 
praktiskt dokumenteras inte kartläggningen 
separat utan den övergår direkt i 
registreringen i det systemstöd som 
används. 

rapportera status för de aktiviteter som 
genomförs. 

Vi har tagit del av Ange kommuns checklista 
gällande persondataskydd för uppföljning 
och rapportering och noterar att 9 av 35 
uppgifter/aktiviteter bedöms som slutförda till 
100 %. Av checklistan framgår att en uppgift 
med hög prioritet bedöms som slutförd till 
50 % och ytterligare två uppgifter med en 
hög prioritet bedöms som slutförda till 0 %. 

Vad gäller övriga aktiviteter saknas uppgifter 
om prioritet och status vad gäller 
genomförande. Flera aktiviteter saknar 
också ansvarig för aktiviteternas 
genomförande. 

Att utifrån sammanställning över 
kvarstående punkter lämna 
tidsbestämt uppdrag till förvaltningen 
att färdigställa arbetet samt att 
resurser avsätts. 

När revisionen genomförde intervjuerna i 
maj, mitt under förberedelsearbetet inför den 
nya lagstiftningen, var inte allt färdigställt 
och det finns fortfarande aktiviteter som inte 
är helt genomförda. 

Kommunledningsförvaltningen: Uppföljning 
ska göras i nämnderna, utifrån detta kan 
uppdrag om ev. kvarstående prioriteringar 
göras. 

Dokumentgranskning: 

Se ovan. 

Rekommendationer Gemensamt svar Aktuellt läge 

   

Ange kommun 
Uppföljande granskning av åren 2016-2018 

2020-11-18 
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2020-11-18 

Att följa upp att uppdraget genomförs 
enligt plan. Eftersom lagstiftningen har 
trätt i kraft bedömer vi att detta måste 
ske skyndsamt. 

Varje nämnd och styrelse samt 
bolagsstyrelse är personuppgiftsansvarig för 
all behandling av personuppgifter inom sitt 
ansvarsområde, förvaltning och 
verksamheter. De är även ansvariga för 
konsekvenser vid incidenter eller brott mot 
lagen och detta ansvar går inte att delegera. 
Det praktiska ansvaret för att genomföra 
anpassningen till den nya lagstiftningen 
inom varje förvaltning följer linjen från 
förvaltningschef fram till varje anställd. l 
dokumentet "Vem ansvarar för vad?" som 
bifogas i svaret finns en vägledning som har 
tagits fram för att förtydliga olika roller i 
organisationen. Samma struktur finns även i 
handlingsplanen för persondataskydd. 
Kommunen har valt att inte driva 
förändringsarbetet inför den nya 
dataskyddslagstiftningen i projektform då 
verksamhetsansvaret inte förändras i och 
med övergång till ny lagstiftning. Fördelar 
och nackdelar kan diskuteras med olika 
arbetssätt och någon utvärdering av det 
valda arbetssättet är inte planerad i nuläget. 

Kostnader för Dataskyddsom bud samt för 
system stöd för registrering är budgeterade 
hos kommunledningskontoret. För övriga 
kostnader som personalresurser och 
utbildningar svarar respektive förvaltning  

Kommunledningsförvaltningen, 
utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen följer upp 
uppgifterna/aktiviteterna genom checklistan. 

Enligt uppgift erhåller däremot nämnderna 
inga regelbundna statusrapporteringar vad 
gäller arbetet utifrån 
dataskyddsförordningen. En ny rutin för 
uppföljning håller på att utformas med en 
förnyad checklista som ska vara mer 
anpassad för den löpande verksamheten. 

Dokumentgranskning: 

Se ovan. 

Ange kommun 
Uppföljande granskning av åren 2016-2018 
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Ange kommun 
Uppföljande granskning av åren 2016-2018 

2020-11-18 

Rekommendationer Gemensamt svar Aktuellt läge 

  

inom ramen för befintlig budget. Där görs en 
löpande bedömning av helhetssituationen 
och hur resurserna ska fördelas. 

Den Handlingsplan för persondataskydd 
som kommunstyrelsen nu beslutat om, har 
sin tyngdpunkt på uppföljning och 
rapportering av genomförda 
aktiviteter/åtgärder. Den checklista som 
följer med handlingsplanen är ett tydligt 
verktyg för nämnder och styrelser att utöva 
sin uppsiktsplikt över den förvaltning och 
verksamhet de ansvarar för. 

5.3.1 Bedömning 

Vi ser positivt på den handlingsplan som utarbetats för persondataskydd och den tillhörande checklistan innehållande 35 
uppgifter/aktiviteter. Vi konstaterar däremot att det finns ett antal aktiviteter, såsom vi uppfattar det av checklistan, som inte 
har påbörjats eller tilldelats ansvarig för genomförandet. Då flera av dessa ej påbörjade aktiviteter saknar prioritet anser vi 
att det är väsentligt att säkerställa att samtliga uppgifter/aktiviteter regelbundet följs upp och att status rapporteras för att 
minimera risken att dataskyddsförordningen inte efterlevs. 

Vi noterar att en ny rutin för uppföljning och rapportering till styrelse och nämnder är under utformning i syfte att anpassa 
uppföljningen efter den löpande verksamheten. Vi anser att det är väsentligt att styrelse och nämnder löpande får ta del av 
statusrapporteringar utifrån arbetet med Dataskyddsförordningen, detta för att vid avvikelser kunna ta beslut om åtgärder. 

Vi rekommenderar styrelse och nämnder att säkerställa att arbetet med den nya rutinen för uppföljning och rapportering 
färdigställs. 
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Ange kommun 
Uppföljande granskning av åren 2016-2018 

2020-11-18 

6 Slutsats och rekommendationer 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att ett antal åtgärder 
har vidtagits efter lämnade rekommendationer men att det finns utrymme för ytterligare 
förbättringar. Vi vill betona att det är väsentligt att beslutade åtgärder genomförs och att 
styrelse och nämnder säkerställer att fattade beslut blir verkställda. 

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi att: 

— kommunstyrelsen ser över rutinerna för attest av utanordningar av föreningsbidrag, 
se avsnitt 3.1 

— kommunstyrelsen informerar om det riktade bidraget som ska stimulera 
jämställdhet, se avsnitt 3.1 

— kommunstyrelse och nämnder ser över rutinerna för att säkerställa att nyvalda 
ledamöter får utbildning samt att utvärdering av styrelse och nämnders arbeten 
formaliseras så att det sker minst en gång per mandatperiod, se avsnitt 4.1. 

—kommunstyrelsen säkerställer att implementeringen av informationssystemet om 
arbetsmiljö (KIA) genomförs, se avsnitt 4.2 

—kommunstyrelsen att permanenta rutinerna på ett lämpligt sätt för att minska 
sårbarheten inom personalenheten även under normala omständigheter om 
utvärderingen är positiv, se avsnitt 4.2. 

—kommunstyrelsen säkerställer att arbetet med arkivförteckningar slutförs, se avsnitt 
4.5 

— kommunstyrelsen säkerställer att arbetet med kompetensförsörjningsplanen 
färdigställs, se avsnitt 5.2 

—kommunstyrelsen och nämnder säkerställer att arbetet med den nya rutinen för 
uppföljning avseende genomförda aktiviteter och åtgärder utifrån 
dataskyddsförordningen färdigställs, se avsnitt 5.3 
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Ange kommun 
Uppföljande granskning av åren 2016-2018 

2020-11-18 
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Kommunstyrelsen 2020-09-08

Sekreterare .................................................
Elin Rapp

Ordförande ................................................       ……………………………………….
Erik Lövgren

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Kjell Grip

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-09-08
Datum för anslags 
uppsättande

2020-09-15 Datum för anslags 
nedtagande

2020-10-07

Förvaringsplats för 
protokollet

Ånge kommunkontor

.................................................Underskrift

Elin Rapp

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Ånge kommunkontor, mötesrum Flataklocken samt distans kl. 08:00-
16:00

Beslutande ledamöter Erik Lövgren (S) (ordförande)
Jan Filipsson (S) (vice ordförande)
Åke Nylén (S)
Linda Mattsson (VF) (2:e vice ordförande)
Anders Mjärdsjö (M) (3:e vice ordförande)
Eva Mörk Månsson (S)  ersätter Birgitta Sjögren (S)
Mikael Johansson (S)  ersätter Stig Malmberg
Thomas Eriksson (V)  ersätter Örjan Olsson (V)
Kjell Grip (KD)  ersätter Magdalena Flemström (C)

Ej tjänstgörande ersättare Ina Beckman (S)

Övriga närvarande Stefan Wallsten (Kommunchef)
Elin Rapp (Kanslichef/kommunsekreterare)
Catharina Norberg (Ekonomichef) §132
Erik Kristow (Chef utvecklingsenheten och personalenheten) §132
Ove Skägg (Teknisk chef) §132
Kent Ylvesson (Skolchef) §132
Linda Wikström (Bemanningschef) §132
Joakim Persson (Vd Ånge Fastighets och Industri AB samt Ånge Energi 
AB) §132
Emilia Rapp (Hållbarhetsstrateg) §132
Mats Gustafsson (Näringslivschef) §132
Emelie Säterberg (Näringslivsutvecklare) §132
Peter Gunnarsson (Kulturchef med biblioteksansvar) §132
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Blad 2
Mötesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Utses att justera Kjell Grip

Justeringens plats och tid Ånge kommunkontor ,  2020-09-14   09:00

Protokollet omfattar §§131-163
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MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Kommunstyrelsen 2020-09-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§131 Genomförande av sammanträdet
§132 Information i kommunstyrelsen
§133 Kontroll av jäv och intressekonflikt
§134 Förslag till ny Lönepolicy
§135 Förslag till ny Arbetsmiljöpolicy
§136 Förslag till svar på motion om upprustning av bibliotek i Fränsta
§137 Hemsändningsbidrag
§138 Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8)

§139 Hemställan om hantering av särskilda medel från regeringen fr.o.m. 2021 för utökat 
åtagande angående operativ ledning av räddningstjänsten

§140 Uppföljning av beslut - Övergång av bemanningsenheten från kommunstyrelsen till 
respektive förvaltning

§141 Förslag till svar på motion om avslutningssamtal
§142 Redovisning av ekonomiskt läge för utbildningsnämnden
§143 Uppföljning av Lokalförsörjningsplan – projekt Åsgatan
§144 Rapport från ÅFA och Ånge Energi AB
§145 Uppföljning av beslut – granskning av det drogförebyggande arbetet
§146 Ny vision för Ånge kommun
§147 Åtgärder för att göra Ånge kommun mer trivsam och attraktiv
§148 Ekonomirapport
§149 Mål och prioriteringar, Budget 2021, ekonomisk plan 2022–2023
§150 Policy och riktlinjer för upphandling och inköp
§151 Rapport från utvecklingsenheten
§152 Samrådsyttrande avseende planer för vindkraftspark Östavall
§153 Samrådsyttrande avseende planer för vindkraftspark Långåsen

§154 Samrådsyttrande gällande tillstånd för högre vindkraftverk vid Riberget, Ljusdals 
kommun

§155 Remissyttrande över förslag till ändring av Regional transportplan för 
Västernorrland 2018-2029

§156 Remissyttrande över förslag till utbyggnadsstrategi för Ostkustbanan och 
Ådalsbanan, Gävle - Västeraspby

§157 Delegering av beslut inom kommunstyrelsens ansvarsområde
§158 Ombud till föreningen Sveriges vattenkraftskommuners årsstämma
§159 Avrapportering om process för ny politisk organisation
§160 Rapport från kommunchef
§161 Rapporter till kommunstyrelsen
§162 Redovisning av delegeringsbeslut
§163 Redovisning av delgivningar
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Mötesdatum
Kommunstyrelsen 2020-09-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§131

Genomförande av sammanträdet

Sammanfattning
Med anledning av situationen med spridning av coronavirus, Covid-19, rekommenderar 
Folkhälsomyndigheten och Regeringen att åtgärder för att reducera smittspridning vidtas.

Enligt Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ånge kommun kap 2.5: Styrelsen 
och nämnderna får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på 
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och 
på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska 
vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
 
 

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enhälligt att sammanträdet genomförs med partiellt digitalt
deltagande.

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum
Kommunstyrelsen 2020-09-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§132

Information i kommunstyrelsen (KS 20/3)

Beslut
Tacka för informationen.

Sammanfattning
Information lämnas i följande ärenden:
KS 20/311 Förslag till ny Lönepolicy, Erik Kristow

KS 20/312 Förslag till ny Arbetsmiljöpolicy, Erik Kristow

KS 19/365 Förslag till svar på motion om upprustning av bibliotek i Fränsta, Peter 
Gunnarsson

KS 20/142 Hemsändningsbidrag – förlängning av avtal, Malgorzata Hammarberg

KS 20/320 Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8), 
Stefan Wallsten

KS 20/256 Hemställan om hantering av särskilda medel från regeringen fr.o.m. 2021 för 
utökat åtagande angående operativ ledning av räddningstjänsten, Ove Skägg

KS 19/286 Uppföljning av tidigare beslut: övergång av bemanningsenheten från 
kommunstyrelsen till respektive förvaltning, Katarina Persson/Kent Ylvesson/Ove 
Skägg/Linda Wikström

KS 20/40 Redovisning av ekonomiskt läge för Utbildningsnämnden, Mikael Johansson, Kent 
Ylvesson

KS 17/99 Uppföljning av lokalförsörjningsplan - projekt Åsgatan, Catharina Norberg, Kent 
Ylvesson, Joakim Persson, Stefan Wallsten

KS 20/7 Rapport från ÅFA och Ånge Energi AB, Matts Karlsson, Joakim Persson

KS 19/325 Uppföljning av tidigare beslut: Drogförebyggande arbete, Elin Rapp

KS 19/287 Processen kring framtagande av Vision för Ånge kommun, Stefan Wallsten, Elin 
Rapp

KS 19/102 Åtgärder för en attraktivare kommun, Stefan Wallsten, Emilia Rapp

KS 20/2 Ekonomirapport, Catharina Norberg
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Mötesdatum
Kommunstyrelsen 2020-09-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS 20/166 Mål och prioriteringar Budget 2021 Ekonomisk plan 2022-2023, Catharina 
Norberg, Elin Rapp

KS 20/321 Policy och riktlinjer för inköp och upphandling, Catharina Norberg

KS 20/202 Förslag till samrådsyttrande för planerad vindkraftpark Östavall, Mats Gustafsson

KS 20/323 Förslag till samrådsyttrande för planerad vindkraftpark Långåsen, Mats Gustafsson

KS 20/271 Förslag till samrådsyttrande – tillstånd för högre vindkraftverk vid Riberget, 
Ljusdals kommun, Mats Gustafsson

KS 20/225 Remissyttrande över förslag till ändring av Regional transportplan för 
Västernorrland 2018-2029, Mats Gustafsson

KS 20/226 Remissyttrande över förslag till utbyggnadsstrategi för Ostkustbanan och 
Ådalsbanan, Gävle - Västeraspby, Mats Gustafsson

Paragrafen är justerad

6 / 50Page 132 of 178



MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Kommunstyrelsen 2020-09-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§133

Kontroll av jäv och intressekonflikt (KS 20/1)

Beslut
Ingen närvarande anmäler jäv eller intressekonflikt.

Sammanfattning
Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska anmäla jäv eller intressekonflikt under 
mötet.

Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga 
om jäv inför mötet.

Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:
En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller 
närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan 
vidta utan att det blir förseningar.

Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
• saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan 
närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig 
själv eller någon närstående,
• jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som 
kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
• ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
• Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
• det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min 
opartiskhet i ärendet.

Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till 
känna.

Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför 
utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum
Kommunstyrelsen 2020-09-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§134

Förslag till ny Lönepolicy (KS 20/311)

Beslut
Föreslå kommunfullmäktige anta förslag till ny Lönepolicy.

Sammanfattning
Föreligger förslag till ny lönepolicy.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 augusti 2020, § 108 att föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta förslag till ny Lönepolicy.

Beslutsunderlag
 Lönepolicy

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum
Kommunstyrelsen 2020-09-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§135

Förslag till ny Arbetsmiljöpolicy (KS 20/312)

Beslut
Föreslå kommunfullmäktige anta förslag till ny Arbetsmiljöpolicy med redaktionellt 
tillägg "Ånge Kommun värdesätter ett öppet diskussionsklimat på arbetsplatserna, därför 
tolereras inte några former av repressalier mot medarbetare som påpekar arbetsmiljöproblem 
eller andra oegentligheter." 

Sammanfattning
Föreligger förslag till ny Arbetsmiljöpolicy.

Förslag till beslut på sammanträdet om tilläggsförslag:
Linda Mattsson, vf föreslår att arbetsmiljöpolicyn kompletteras med "Ånge Kommun 
värdesätter ett öppet diskussionsklimat på arbetsplatserna, därför tolereras inte några former 
av repressalier mot medarbetare som påpekar arbetsmiljöproblem eller andra oegentligheter." 
Anders Mjärdsjö yrkar bifall till tilläggsförslaget.

Beslutsgång
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag med ett redaktionellt tilllägg enligt Linda Mattssons förslag.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 augusti 2020, § 109 att föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta förslag till ny Arbetsmiljöpolicy.

Beslutsunderlag
 Förslag till Arbetsmiljöpolicy

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum
Kommunstyrelsen 2020-09-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§136

Förslag till svar på motion om upprustning av bibliotek i Fränsta (KS 
19/365)

Beslut
Föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.

Sammanfattning
Magdalena Flemström, c och Elisabet Larsson, c har den 22 november 2019 lämnat in en 
motion om upprustning av bibliotek i Fränsta.

De skriver att ha en filial för biblioteksutlåning i Fränsta är en självklarhet och att locka 
kommuninnevånarna till ökat läsande är en viktig del i att öka kunskapsnivån i västra delen av 
vår kommun.

För en inte alltför hög summa skulle en uppfräschning av biblioteket göra det mer attraktivt 
och välkomnande när vi lånar böcker och tidskrifter.

Peter Gunnarsson, kulturchef med biblioteksansvar svarar i yttrande att senaste åtgärd för 
lokalerna skedde under 1970-talet och att de är i behov av uppfräschning. Kostnaden finns 
inte budgeterad. Kulturenheten förordar motionen.
Kostnaden för åtgärderna är beräknade av ÅFA till ca 40 000.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 augusti 2020, § 107 att föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.

Beslutsunderlag
 Yttrande på motion
 Motion angående upprustning av bibliotek i Fränsta

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum
Kommunstyrelsen 2020-09-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§137

Hemsändningsbidrag (KS 20/142)

Beslut
1. Utvecklingsenheten ansvarar för varuhemsändning från Ica Supermarket Ånge och Coop 
Ånge.
2. Bidrag för hemsändning lämnas enligt följande regler för perioden 2020-10-01 till och med 
2020-10-31:
- Ekonomiskt stöd utgår inom kommunen till dagligvarubutik för varuhemsändning till 
hushåll med personer i riskgrupp samt hushåll med boende över 70 år.
- Ersättning utgår till butiken per hemsändningsförsändelse till hushåll max en (1) leverans 
per vecka och kund. Minimum beställning för 200 kr.
- Ersättning per hemsändningsförsändelse vid packning och hemleverans är 200 kr ex. moms, 
utförs transporterna och/eller packning av förmedlade resurser erhålls 100 kr ex. moms.
- Bidrag utgår för hemsändning till boende i kommunen.
- Rätt att erhålla hemsändningsbidraget innebär för butiken skyldighet att utföra 
hemsändningsverksamhet inom butikens kundupptagningsområde.
- Butiken skall hålla kommunen informerad om regler och rutiner gällande 
varuhemsändningen så rätt information kan delges kommunens invånare.
- Hemsändningsbidraget får inte medföra att en butiks kundunderlag uttunnas av en annan 
butik.
- Ersättning för hemsändningar utbetalas i efterskott. Butiken fakturerar kommunen, med 
förbehållningen att kundavtal eller annat underlag över kund samt sammanställning av 
utkörningar tillhandahålls kommunen.

Sammanfattning
Malgorzata Hammarberg, enhetschef utvecklingsenheten återrapporterar till 
kommunstyrelsens arbetsutskott om utfall av hemsändningsbidrag enligt de avtal om tillfällig 
varuhemsändning som tecknats med dagligvarubutiker, samt förslag till förlängning av avtal 
för perioden 2020-10-01 till och med 2020-10-31.

Utvecklingsenheten har under sommaren, sedan Byabussen återtagits till ordinarie 
verksamhet, övertagit hemsändningen av dagligvaror.

Tider för beställning av hemsändning har ändrats, information om detta har publicerats på 
www.ange.se.
Kommunchef har godkänt hemsändningsbidrag för perioden 2020-09-01-2020-09-30.

Kommunalt hemsändningsbidrag innebär att dagligvarubutiker ges bidrag för hemsändning 
(som utförs av butiken) av dagligvaror.

Erik Lövgren, kommunstyrelsens ordförande har den 1 april 2020, fattat ett ordförande beslut 
om att teckna avtal om tillfällig varuhemsändning till riskgrupper samt hushåll med boende 
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Mötesdatum
Kommunstyrelsen 2020-09-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

över 70 år i Ånge kommun i samband med spridningen av Coronaviruset, covid-19.

Ersättning per hemsändningsförsändelse vid packning och hemleverans är 200 kr ex. moms, 
utförs transporterna och/eller packning av kommunen förmedlade resurser erhålls 100 kr ex. 
moms annan och gäller från 2020-03-24 till 2020-05-31.

Ersättning för hemsändningar utbetalas i efterskott. Butiken fakturerar kommunen, med 
förbehållningen att kundavtal eller annat underlag över kund samt sammanställning av 
utkörningar tillhandahålls kommunen.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 augusti 2020, § 117 att:
1. Ånge kommuns hemsida uppdateras med reviderade tider för beställning av dagligvaror.
2. Föreslå kommunstyrelsen att Utvecklingsenheten ansvarar för varuhemsändning från Ica 
Supermarket Ånge och Coop Ånge.
3. Föreslå kommunstyrelsen att bidrag för hemsändning lämnas enligt följande regler för 
perioden 2020-10-01 till och med 2020-12-31:
- Ekonomiskt stöd utgår inom kommunen till dagligvarubutik för varuhemsändning till 
hushåll med personer i riskgrupp samt hushåll med boende över 70 år.
- Ersättning utgår till butiken per hemsändningsförsändelse till hushåll max en (1) leverans 
per vecka och kund. Minimum beställning för 200 kr.
- Ersättning per hemsändningsförsändelse vid packning och hemleverans är 200 kr ex. moms, 
utförs transporterna och/eller packning av förmedlade resurser erhålls 100 kr ex. moms.
- Bidrag utgår för hemsändning till boende i kommunen.
- Rätt att erhålla hemsändningsbidraget innebär för butiken skyldighet att utföra 
hemsändningsverksamhet inom butikens kundupptagningsområde.
- Butiken skall hålla kommunen informerad om regler och rutiner gällande 
varuhemsändningen så rätt information kan delges kommunens invånare.
- Hemsändningsbidraget får inte medföra att en butiks kundunderlag uttunnas av en annan 
butik.
- Ersättning för hemsändningar utbetalas i efterskott. Butiken fakturerar kommunen, med 
förbehållningen att kundavtal eller annat underlag över kund samt sammanställning av 
utkörningar tillhandahålls kommunen.

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum
Kommunstyrelsen 2020-09-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§138

Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 
2020:8) (KS 20/320)

Beslut
Anta förslag till svar på remissen Starkare kommuner – med kapacitet att klara 
välfärdsuppdraget (SOU 2020:8) samt sända Ånge kommuns svar på remiss  till 
Regeringskansliet.

Sammanfattning
Den 19 februari 2020 överlämnade den parlamentariskt sammansatta Kommunutredningen 
sitt slutbetänkande till Civilminister Lena Micko. Utredningen har haft i uppdrag att utarbeta 
en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera sina 
utmaningar.

Kommunerna har stora och ökande utmaningar, bland annat till följd av den demografiska 
utvecklingen och den snabba urbaniseringstakten. Polariseringen mellan olika kommuner ökar 
avseende exempelvis befolkning, kompetens och ekonomiska förutsättningar. Utredningen 
menar att de förslag som läggs fram på flera avgörande punkter förbättrar den kommunala 
kapaciteten. Men minst lika viktigt är att flera förslag sätter igång processer som kommer 
behövas under överskådlig tid för att garantera äldreomsorg, skola och annan kommunal 
service för alla medborgare i hela landet.

Utredningen lägger förslag inom bland annat följande områden:
− Förbättrad statlig styrning av kommunerna genom färre riktade statsbidrag.
− Översyn av det kommunalekonomiska utjämningssystemet.
− En kommunal försöksverksamhet initieras.
− Strategisk kommunsamverkan och frivilliga sammanläggningar stimuleras.
− En kommundelegation inrättas som tillsammans med landshövdingarna för dialog med 
kommunerna om kapacitetsstärkande åtgärder.
− Kompetensförsörjningen underlättas genom minskade studieskulder för personer i utsatta 
kommuner.

Remissvarstiden har förlängts till den 30 september.

Länk:
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/02/sou-
20208/

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 augusti 2020, § 119 att lämna förslag till 
yttrande vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 september.
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Mötesdatum
Kommunstyrelsen 2020-09-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 Sammanfattning
 Remissvar

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum
Kommunstyrelsen 2020-09-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§139

Hemställan om hantering av särskilda medel från regeringen fr.o.m. 2021 
för utökat åtagande angående operativ ledning av räddningstjänsten (KS 
20/256)

Beslut
Föreslå kommunfullmäktige att Ånge kommun hanterar särskilda medel från regeringen 
fr.o.m. 2021 för utökat åtagande angående operativ ledning av räddningstjänsten så de 
disponeras av Medelpads Räddningstjänstförbund, utan att de räknas in i beräkningen av 
medlemsramen till förbundet, och att redovisning av användningen tillåts göras ur ett 
Räddsam Västernorrland-perspektiv.

Sammanfattning
Direktionen för Medelpads Räddningstjänstförbund (MRF)skriver till ägarkommunerna och 
hemställer om hantering av särskilda medel från regeringen från och med 2021 för utökat 
åtagande angående operativ ledning av räddningstjänsten.

Av lagrådsremissen En effektivare kommunal räddningstjänst, överlämnad till lagrådet den 7 
maj 2020, ges ett antal förslag, som om de resulterar i lagstiftning, får direkta konsekvenser 
för räddningstjänsterna i landet.

Förslagen innebär bland annat kostnadsökningar för MRF.

Räddningstjänstutredningen har beräknat att kostnaderna för förslagets genomförande uppgår 
till cirka 45 miljoner kronor per år för samtliga kommuner i Sverige. För att kompensera 
kommunerna för det utökade åtagandet har regeringen i budgetpropositionen för 2020 
beräknat att kommunerna, i enlighet med den kommunala finansieringsprincipen, ska 
kompenseras genom att anslaget 2:4 Krisberedskap minskas med 45 miljoner kronor från och 
med 2021 och att anslaget 1.1 Kommunalekonomisk utjämning under utgiftsområde 25 
Allmänna bidrag till kommunerna ska utökas med motsvarande belopp.

Direktionen hemställer att ägarkommunerna hanterar dessa nya medel så de disponeras av 
MRF, utan att de räknas in i beräkningen av medlemsramen till förbundet, och att redovisning 
av användningen tillåts göras ur ett Räddsam Västernorrland-perspektiv.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 augusti 2020, § 118 att föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att Ånge kommun hanterar särskilda medel 
från regeringen fr.o.m. 2021 för utökat åtagande angående operativ ledning av 
räddningstjänsten så de disponeras av Medelpads Räddningstjänstförbund, utan att de räknas 
in i beräkningen av medlemsramen till förbundet, och att redovisning av användningen tillåts 
göras ur ett Räddsam Västernorrland-perspektiv.
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Beslutsunderlag
 Hemställan om hantering av särskilda medel från regeringen from 2021 för utökat 

åtagande angående operativ ledning av räddningstjänsten

Paragrafen är justerad
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§140

Uppföljning av beslut - Övergång av bemanningsenheten från 
kommunstyrelsen till respektive förvaltning (KS 19/286)

Beslut
Tacka för uppföljningsrapporten.

Sammanfattning
Uppföljning av kommunstyrelsens tidigare beslut om att decentralisera bemanningsenhetens 
arbetsuppgifter till respektive verksamheter.

Bemanningsenhetens organisation decentraliseras och tas över i nuvarande form av 
socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen.

Under 2019 har en översyn skett av bemanningsenhetens funktion i syfte att få en effektivare 
hantering av bemanning hos de olika verksamheterna; äldreomsorg, stöd och omsorg, 
kostorganisation, städorganisation samt barnomsorg.

Erik Kristow, personalchef, Linda Wikström, chef bemanningsenheten och Kent Ylvesson, 
skolchef berättar att översynen lett till förbättringar för verksamheten och att övergången till 
mer decentraliserad bemanningsenhet fungerat bra.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen beslutade den 4 februari 2020, § 9 att:
1. Upphäva kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 16 juni 2009, § 73 om etablering av 
en bemanningsenhet i projektet Smartare bemanning.
2. Särskilt bevaka utveckling av övertidsuttag.

Paragrafen är justerad
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§141

Förslag till svar på motion om avslutningssamtal (KS 19/280)

Beslut
Ärendet återremitteras och ska behandlas på nästkommande sammanträde, då ytterligare 
information från internkontroll finns tillgänglig.
Kommunstyrelsen anser att det är viktigt och prioriterat att medarbetare får erbjudande om ett 
avslutningssamtal.

Sammanfattning
Örjan Olsson, v och Eva Arph Wernström, v har den 9 september 2019 lämnat in en motion 
om redovisning av avslutningssamtal.

Motionärerna föreslår:
- att de uppföljningssamtal som sker när en pedagog/rektor slutar ska redovisas i 
utbildningsnämnden och kommunstyrelsen så att kommunens politiker kan få en bild av 
problematiken och därigenom ges möjlighet att åtgärda den.
- att pedagog/rektor som slutar ska erbjudas avslutningssamtal med annan person eller högre 
chef (om man inte vill samtala med sin närmaste chef).

Kent Ylvesson, skolchef svarar i yttrande att det finns rutiner för avslutningssamtal i 
kommunen. Samtalet ska genomföras enligt dessa rutiner. Om man som medarbetare inte vill 
ha samtalet med sin chef kan man vända sig till personalenheten eller skolchef för att 
genomföra sitt avslutningssamtal. Det är särskilt viktigt att personal får kännedom om detta. 
Förvaltningen har vid två tidigare tillfällen (ett under vt-19 och ett under ht-19) gått ut med 
denna information till rektorernas ledningsgrupp. Där har förvaltningen särskilt tryckt på 
vikten av att genomföra avslutningssamtal enligt rutinen.

Avslutningssamtalet är av konfidentiell natur mellan två personer och bör inte föras vidare till 
obehöriga. På samma sätt som medarbetarsamtalet inte ska föras vidare till obehöriga. 
Enskilda avslutningssamtal bör inte redovisas i nämnd eller kommunstyrelse i detalj. Dock är 
det viktigt att politiken får en samlad bild över kända förändringar. Den samlade bilden 
sammanställs av förvaltning eller personalenhet och lämnas av respektive förvaltningschef till 
sin nämnd. Kommunstyrelsen kan lämpligen få samlad redogörelse av förvaltningschef eller 
nämndsordförande vid efterfrågan.

Motionen, med sitt innehåll, riktas till utbildningsförvaltningen. Rutiner för avslutningssamtal 
gäller samtliga förvaltningar i kommunen. Det är viktigt att samtliga verksamheter känner till 
förändringar och vad dessa beror på för att kunna utveckla verksamheten.

Erik Kristow, personal- och utvecklingschef svarar i yttrande att det är viktigt att kommunen 
får vetskap om varför medarbetare slutar. Därför finns en rutin med avslutningssamtal (se 
mall i bilaga) som ska erbjudas alla som avslutar sin anställning. I detta dokument står även 
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”Om man som medarbetare inte vill ha samtalet med sin chef kan man vända sig till 
personalenheten för att genomföra sitt avslutningssamtal.” Därtill finns från 2020 även 
avslutningssamtal med som en del av det vi följer upp särskilt i intern kontroll.

Med anledning av detta finner jag att någon ytterligare åtgärd ej behövs. Däremot kan 
kommunstyrelsen och utbildningsnämnden begära en särskild redovisning vid behov.

Förslag till beslut under sammanträdet
Linda Mattson yrkar bifall till motionen.

Kommunstyrelsen är enig om att samtal för medarbetare som avslutar sin anställning är 
viktigt och prioriterat. Den kommande delårsrapporten innehåller en kontrollpunkt med 
avslutningssamtal. Kommunstyrelsen väljer därför att återremittera ärendet för komplettering 
med ytterligare underlag från internkontrollrapporten. Utifrån det kan motionens att-satser 
bedömas tydligare.

Beslutsgång
Ordförande finner att ärendet återremitteras.

Tidigare beslut
Utbildningsnämnden beslutade den 11 december 2019, § 121 att godkänna motionssvaret och 
skicka det vidare till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade de 25 augusti 2020, § 110 att föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anse motionen besvarad.

Beslutsunderlag
 Yttrande på motion om redovisning av avslutningssamtal
 Mall för avslutningssamtal i Ånge kommun
 Yttrande på motion - Redovisning av avslutningssamtal
 Motion om redovisning av avslutningssamtal

Paragrafen är justerad
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§142

Redovisning av ekonomiskt läge för utbildningsnämnden (KS 20/40)

Beslut
Tacka för rapporten.

Sammanfattning
Mikael Johansson, ordförande i utbildningsnämnden och Kent Ylvesson, chef för 
utbildningsförvaltningen redovisar ekonomiskt läge för utbildningsnämnden.
Prognos för helåret är nu  -4,5 mkr
IKE-gy: 1,6 mkr dyrare än budgeterat
Yrk/Vux: Troligtvis utfall -6 mkr (budget 3,8 mkr), många nya elever/anpassningar från ht-20
IKE-grund: 500 000 dyrare än beräknat. Fler elever i fristående skolor och i andra kommuner.
Det är fler elever skrivs in i grundsärskolan vilket innebär ett större behov av personal och är 
resurskrävande.
Avvikelse t.o.m. 2020-07: -1,9 mkr (beroende på fel med periodiseringen)
Kan ändras beroende på elevantal/IKE/grundbelopp friskola. Prognos bygger även på de 
resultat som övriga verksamheter gör.
Genomförda åtgärder under 2020:

 Personalminskning vid Minervaskolan
 Åtgärder på musikskolan -0,5 mkr

Inför 2021 görs åtgärder med att minska personalen på VUX. Beslut om ambitionsnivå 
behöver fattas.

Ej genomförda åtgärder 2020:
 Minskning av elevhälsans personal
 Minskning av övrig personal

kunde inte genomföras på grund av rådande läge med covid-19 samt ökat behov i 
elevgrupperna.

Linda Mattsson, vf har lämnat tre frågor till Kent Ylvesson, skolchef. Frågorna och svaren 
redovisas särskilt i ärendet.
 

Paragrafen är justerad
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§143

Uppföljning av Lokalförsörjningsplan – projekt Åsgatan (KS 17/99)

Beslut
Lokalgruppen fortsätter utreda projekt kring förskola för att därefter återkomma med förslag 
till kommunstyrelsen. Behoven för intressegruppen som använder grönområdet behöver 
beaktas i val av område för förskola.

Sammanfattning
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj, i ärendet Planbesked för fastigheterna Ånge 
58:9 m.fl., informerades om att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och SKL 
Kommentus inköpscentral har genomfört en upphandling av nationellt ramavtal för 
förskolebyggnader. Kommunens lokalförsörjningsgrupp ska undersöka om det är ett alternativ 
till det sedan tidigare beslutade projektet om förskola på Åsgatan.
Under sammanträdet framför Mikael Johansson, s att grönområdet avsett för discgolf är väl 
använt av ungdomar och att den intressegruppen behöver beaktas i val av område för förskola.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen beslutade den 23 juni 2020, § 108 att kommunstyrelsen godkänner att 
arbete med alternativa lösningar fortskrider. Återrapport sker till kommunstyrelsen den 8 
september.

Paragrafen är justerad
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§144

Rapport från ÅFA och Ånge Energi AB (KS 20/7)

Beslut
Tacka för rapporten.

Sammanfattning
Rapport från Matts Karlsson, styrelseordförande och Joakim Persson, vd Ånge Fastighets och 
Industri AB och Ånge Energi AB.
 Joakim Persson, vd Ånge Fastighets och Industri AB och Ånge Energi AB rapporterar att det 
ekonomiska läget för Ånge Energi AB är enligt budget.. För Ånge Fastighets och Industri AB 
är läget mer ansträngt med 6%vakansgrad. Resultatet är just nu +2 miljoner, men ÅFA 
kommer att göra avskrivningar på 12 miljoner. Detta gör att prognosen på helår är - 10 
miljoner.
Fränsta sim- och sporthall: Bassängbygget går framåt och tidsplanen ser bra ut. Gymmet 
kommer att kunna öppnas under hösten igen.

Bolagen står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som 
anges i kommunstyrelsens reglemente. Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets 
handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

Paragrafen är justerad
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§145

Uppföljning av beslut – granskning av det drogförebyggande arbetet (KS 
19/325)

Beslut
Tacka för rapporten angående resultat i ANDT-enkät. Vid kommunstyrelsens sammanträde i 
oktober rapporteras hur kommunen arbetar med det drogförebyggande arbetet.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen följer upp kommunens drogförebyggande arbete.

Kjell Grip rapporterar resultatet från drogvaneundersökningen som genomförts  2-4 
september 2020 på Minervaskolan, Fränstaskolan och Kordelia friskola för åk 7-9.

220 av 308 elever deltog (externt bortfall 28,6 %)
 
En del av frågorna handlar om det allmänna måendet, och där syns en liten med stadig ökning 
av andel elever som svarat att de mår dåligt, ca 7 %. Samtidigt är det svårt att dra slutsatser av 
frågan, andelen elever som säger att de mår bra, eller ganska bra visar stabila resultat. 
Otryggheten på skolan fortsätter att ha en ökande kurva. Av flickorna är det 22 procent och av 
pojkarna 12 procent som känner otrygghet i skolan.
Trenden med alkoholkonsumtion har varit minskande under något år, men vänder i år uppåt 
igen, med 15% av de svarande som någon gång varit berusad. När det gäller tobak har flickor 
en ökning men pojkarna inte har någon förändring mot för fjolåret.
Vetskap om hur man får tag på narkotika och faktiska erbjudanden om att få narkotika har 
glädjande minskat i årets undersökning.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen beslutade den 17 december 2019, § 225 att anta förslag till svar till 
revisionen.

Paragrafen är justerad
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§146

Ny vision för Ånge kommun (KS 19/287)

Beslut
1.Arbeta vidare enligt förslaget till fortsatt process för vision och varumärke. Medel för detta 
arbete avsätts från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. 180 000 kronor för 
konsultarbete samt 50 000 kronor för ökade arvodeskostnader i samband med framtagandet av 
visionen.
2. En kommun som gjort ett liknande arbete med att ta fram vision ska bjudas in för att 
presentera sina erfarenheter.

Sammanfattning
Ånge kommun har påbörjat en process för att ta fram en ny vision för Ånge kommun. Under 
vinter 2019/2020 har Ånge kommun genomfört en visionsworkshop med politiker och 
grupparbeten med alla medarbetare för att få fram värdefull information inför framtagande av 
en ny vision för Ånge kommun.

Förslag på den fortsatta processen i visionsarbetet har beskrivits i en föreläsning om vision 
och varumärke online av Maria Mohlin Designs som kommunen har ramavtal med. De har 
även varit delaktig i delar av den påbörjade processen genom framtagande av material till 
workshops bland medarbetare.

Förslaget till fortsatt process finns beskriven i bilagan ”Vision och varumärkesprocess”. 
Medel för detta arbete föreslås avsättas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. 
180 000 kr för konsultarbete samt 50 000 för ökade arvodeskostnader i samband med 
framtagandet av visionen.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen beslutade den 8 oktober, § 171 att starta process med att ta fram ny vision 
för Ånge kommun.

Expedieras till 
Elin Rapp, kanslichef/kommunsekreterare
Ekonomienheten

Beslutsunderlag
 Yttrande angående fortsatt process för framtagande av Vision för Ånge kommun
 VisionVarumarkeProcess200811

Paragrafen är justerad
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§147

Åtgärder för att göra Ånge kommun mer trivsam och attraktiv (KS 19/102)

Beslut
1. Godkänna rapporten om åtgärder kring attraktiv kommun.
2. Avvakta med uppstart av projekt kring bostadsförsörjning på grund av osäkerhet i den 
ekonomiska situationen.
3. Uppdra till förvaltningen att rapportera till nästkommande sammanträde angående antal och 
läge på skrotbilar på kommunens mark. 

Sammanfattning
Uppföljning av åtgärder för att göra Ånge kommun mer trivsam och attraktiv.

Stefan Wallsten, kommunchef och Emilia Rapp, hållbarhetsstrateg presenterar vid 
kommunstyrelsens sammanträde den 7 april 2002 lista med förslag för att göra Ånge kommun 
mer trivsam och attraktiv:

- Skyltning: välkomstskyltar i Ånge och Fränsta samt översyn av kommunens övriga skyltar 
och skyltning
- Röjning: i strategiska lägen
- Upprustning av orter med samhällsservice: fixa kantstenar, räta lyktstolpar, 
teknikutveckling, laddstolpar för elbilar, parkeringsmöjligheter, skyltfönster m.m.
- Gestaltningsprojekt: samarbetsprojekt med studenter på Mittuniversitetets 
industridesignsutbildning för utformning av t.ex. torget i Ånge, tågstationen/stationshuset
- Projekt Bostadsförsörjning: bostadsmarknadsundersökning samt inventering inklusive 
”ödehus”. Tillgång till bostäder är en förutsättning för rotation på bostadsmarknaden samt 
inflyttning
- Processledning med fokus på utveckling: en stor del av samhällsutvecklingen sker utanför 
kommunens verksamheter, söka projektmedel för att göra en pilot och finna en modell för 
medborgardelaktighet

Med anledning av covid-19 är det ett osäkert läge om vad organisationen har möjlighet att 
genomföra.

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2019, § 81 punkt 2 att 1 miljon kronor 
avsätts under kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter i budget 2020 för åtgärder i 
syfte att göra Ånge kommun mer trivsam och attraktiv.
Kommunchefen ges i uppdrag att i kommunstyrelsen senast den 15 februari presentera:
En första lista med förslag på åtgärder/aktiviteter enligt ovan angivna fas 1 och fas 2 på upp 
till 1 miljon kronor.
Förslagen ska var för sig kort beskrivas samt tids- och prissättas.
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Kommunstyrelsen beslutade den 4 februari 2020, § 4 att:
1. Tacka för rapporten.
2. Kommunchef Stefan Wallsten presenterar en lista med tids- och prissatta förslag för att 
göra Ånge kommun mer trivsam och attraktiv vid kommunstyrelsens arbetsutskotts 
sammanträde den 24 mars.
Kommunstyrelsen beslutade den 7 april 2020, § 41:
Skyltning: påbörja mindre åtgärder
Röjning: påbörja projektet
Upprustning av orter med samhällsservice påbörja mindre åtgärder: påbörja mindre åtgärder i 
första hand i Ånge och Fränsta
Gestaltningsprojekt: upprätta kontakt med Mittuniversitetet
Projekt Bostadsförsörjning: uppdra till kommunchef att påbörja planering av arbetet
Processledning med fokus på utveckling: projektet vilande, åter till kommunstyrelsen senare 
under året för beslut.

Expedieras till 
Emilia Rapp, hållbarhetsstrateg

Paragrafen är justerad
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§148

Ekonomirapport (KS 20/2)

Beslut
Godkänna ekonomirapport.

Sammanfattning
Årets befolkningsförändring till och med juni 2020 är en minskning med sex personer. De 
preliminära siffrorna för juli-18 augusti är en ytterligare minskning med 17 personer.

För 2020 är det ekonomiska läget mycket osäkert:
• Skatteintäkterna beräknas bli lägre än budgeterat på grund av Covid-19
• Budget 2020 är lägre än utfallet 2019 för kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och 
socialnämnden vilket innebär att åtgärder måste vidtas för att klara budgeterat resultat
• Den pågående Covid-19 pandemin påverkar både kostnader och intäkter 2020. Hur mycket 
är dock osäkert beroende på hur långvarig pandemin blir.

Kommunen har hittills fått ett tillskott med 16,9 miljoner kronor under 2020 med anledning 
av Covid -19.

Staten har även tagit över sjuklöneansvaret under april –juli, minskat de sociala avgifterna 
under mars – juni samt ska ersätta kommunen för extraordinära åtgärder och merkostnader 
inom hälso- och sjukvården/vård och omsorg med anledning av Covid -19. Kommunens 
sjuklönekostnader under april-juli uppgår till 4,1 mkr vilket kan jämföras med 2019 då 
kostnaden under samma period var 2,5 mkr.

Ansökan om ersättning för extraordinära kostnader ska göras senast 31 augusti för perioden 1 
februari-31 augusti.

24 augusti kommer ny skatteunderlagsprognos från SKR.

24 augusti har koncernledningen möte och förvaltningschefer och VD för bolagen ska då 
lämna prognos för 2020.

Kommunstyrelsen har 6 miljoner kronor att förfoga över i kontot för kommunstyrelsens 
oförutsedda utgifter för att klara 2020 års resultat. Kommunfullmäktige beslutade i november 
2019 om följande användning:
• 1 miljon kronor avsätts under kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter i budget 
2020 för åtgärder i syfte att göra Ånge kommun mer trivsam och attraktiv. Kommunchefen 
ges i uppdrag att i kommunstyrelsen senast den 15 februari 2020 presentera: En första lista 
med förslag på åtgärder/aktiviteter enligt ovan angivna fas 1 och fas 2 på upp till 1 miljon 
kronor. Förslagen ska var för sig kort beskrivas samt tids- och prissättas.
• Upp till 2 miljoner kronor avsätts till det kommunala vägnätet
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• Upp till 1 miljon kronor avsätts till yrkesutbildning riktade mot de behov som kartlagts i 
kommunens näringsliv.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 augusti 2020, § 104 att föreslå 
kommunstyrelsen godkänna ekonomirapport.

Paragrafen är justerad
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§149

Mål och prioriteringar, Budget 2021, ekonomisk plan 2022–2023 (KS 
20/166)

Beslut
1. Anta förslag till tidplan för höstens budgetarbete.
2. Uppdra till kommunstyrelsens arbetsutskott att fortsätta revideringen av mål för 
kommunstyrelsens verksamhet för 2021 inför kommunstyrelsens sammanträde den 6 oktober.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2020, § 39, att skjuta upp budgetbeslutet, dock för 
avgörande senast under november månad.

Ekonomiskt läge:
På grund av rådande Covid -19 pandemi råder stor osäkerhet kring hur stora skatteintäkterna 
kommer att bli 2021 och de närmaste åren framåt. Det är även osäkert hur pågående pandemi 
kommer att påverka kommunens kostnader och intäkter. Ett stort frågetecken är även hur 
länge Pandemin kommer att påverka kommunens ekonomi och verksamhet.

Staten har vidtagit åtgärder för att mildra konsekvenserna av pandemin under 2020 för bland 
annat kommuner och regioner. Beslut saknas om åtgärder för att minska effekterna 2021 och 
framåt. Den 21 september kommer regeringen att presentera budgetpropositionen.

Det ekonomiska utrymmet brukar beräknas utifrån en befolkningsminskning på 100 personer 
per år. Befolkningsförändringen 2020, till och med maj, är en minskning med 24 personer 
vilket kan jämföras med en minskning med 53 personer under samma period 2019.

För 2019 och 2020 har beslut om budget tagits utan ekonomiska marginaler, ett budgeterat 
nollresultat. Önskvärt vore en budget med minst 3 mkr i budgeterat resultat vilket motsvarar 
ca 0,5 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag vilket är en minimal marginal.

SKR kommer att presentera skatteunderlagsprognoser den 24 augusti, 1 oktober och 15 
december. Regeringen kommer att presentera budgetpropositionen 21 september.

Förslag till tidplan för höstens budgetarbete:

Nämnderna tar beslut om förslag till verksamhetsmål för 2021
- Kommunstyrelsen 8 september
- Tekniska nämnden, 17 september
- Utbildningsnämnden, 16 september
- Socialnämnden, 24 september

13 oktober: Presidiedag – budgetdag, nämnderna överlämnar förslag till budget till 
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kommunstyrelsen. Förslaget innehåller förslag till åtgärder som kan vidtas beroende på hur 
stort respektive nämnds ekonomiska utrymme blir.

19 oktober: Kommunstyrelsens arbetsutskott, extra sammanträde i anslutning till 
måndagsmöte.

26 oktober: Extra sammanträde i kommunstyrelsen i anslutning till kommunfullmäktige. 
Kommunstyrelsen beslutar om förslag till finansiella mål, verksamhetsmål med betydelse för 
god ekonomisk hushållning, förslag till resultat- balans- och kassaflödesbudget, förslag till 
ramfördelning, investeringsbudget och skattesats.

30 november: Kommunfullmäktige beslutar om Mål och prioriteringar, Budget 2021, 
ekonomisk plan 2022–2023.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 augusti 2020, § 105 att föreslå 
kommunstyrelsen anta förslag till tidplan för höstens budgetarbete.

Beslutsunderlag
 Målarbete inför 2021

Paragrafen är justerad
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§150

Policy och riktlinjer för upphandling och inköp (KS 20/321)

Beslut
Förslag till revidering av policy och riktlinjer presenteras på kommunstyrelsens arbetsutskotts 
sammanträde den 3 november.

Sammanfattning
Catharina Norberg, ekonomichef informerar vid dagens sammanträde om arbetet med att ta 
fram policy och riktlinjer för upphandling och inköp.

Nuvarande policy för upphandling och inköp beslutades av kommunfullmäktige 2009-09-28, 
§ 59 och riktlinjerna beslutades av kommunstyrelsen 2015-10-06, § 149.

KPMG har på uppdrag av lekmannarevisorerna i Ånge Fastighets och Industri AB och Ånge 
Energi AB genomfört en granskning av bolagens rutiner för upphandling.
Utöver rekommendationerna till styrelsen för bolagen rekommenderar de att
kommunstyrelsen ser över riktlinjer för upphandling både utifrån kommunfullmäktiges beslut 
om vita jobb och avseende kraven för direktupphandling.

Kommunstyrelsen beslutade den 23 juni, § 101 att uppdra till ekonomichef att se över policy 
och riktlinjer för upphandling inför kommunstyrelsens sammanträde 8 september.

Nuvarande policy och riktlinjer bifogas ärendet.
På grund av den pågående hanteringen av covid -19 behöver förvaltningen mer tid för att 
presentera förslag till ny policy och riktlinjer för upphandling och inköp.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 augusti 2020, § 106 att föreslå 
kommunstyrelsen att förslag till revidering av policy och riktlinjer presenteras på 
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 22 september.

Expedieras till 
Catharina Norberg, ekonomichef

Beslutsunderlag
 Policy för upphandling och inköp
 Riktlinjer Upphandl ver 20150608

Paragrafen är justerad
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§151

Rapport från utvecklingsenheten (KS 20/6)

Beslut
Tacka för rapporten.

Sammanfattning
Utvecklingsenheten rapporterar regelbundet till kommunstyrelsen om pågående verksamhet 
och projekt.

Mats Gustafsson, näringslivschef lämnar allmän information om vindkraft i Ånge kommun.

Paragrafen är justerad
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§152

Samrådsyttrande avseende planer för vindkraftspark Östavall (KS 
20/202)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar avge samrådsyttrande enligt föreliggande förslag med 
kompletterande mening:  folkhälsomyndighetens författningssamling 2014:13 "Allmänna råd 
om buller inomhus" ska följas. Tillägget läggs lämpligen före meningen "I en fördjupad 
analys...." 

Reservation
Linda Mattsson, vf reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning
Nordex Sverige AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för att etablera och driva 
vindkraftsanläggningar inom områdena som benämns Östavall och Långåsen i Ånge 
kommun. Nordex har tidigare innehaft tillstånd för att etablera vindkraft i dessa områden, men 
på grund av att det inte var möjligt att ansluta parkerna till elnätet förföll tillstånden. Nordex 
har överklagat miljöprövningsdelegationen och mark- och miljödomstolens beslut om att inte 
bevilja förlängd igångsättningstid och väntar i dagsläget på beslut från mark- och 
miljööverdomstolen. Om förlängd igångsättningstid beviljas planerar Nordex att söka 
ändringstillstånd för högre och färre vindkraftverk.

De tidigare tillstånden gällde för uppförande av 36 vindkraftverk med en totalhöjd på 190 
meter i parken Östavall, samt 7 verk med en totalhöjd på 190 meter i parken Långåsen. I den 
nya tillståndsansökan planerar man istället för maximalt 24 vindkraftverk med en totalhöjd på 
240 meter i Östavall, samt maximalt 7 vindkraftverk med en totalhöjd på 240 meter på 
Långåsen.

Detta samrådsyttrande avser Samrådshandling – Vindkraft vid Östavall i Ånge kommun, 
Västernorrlands län.

Vår Framtid har lämnat tilläggsyttrande.

Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Mörk Månsson, s yrkar att kommunens yttrande innehåller hänvisning till 
folkhälsomyndighetens författningssamling 2014:13 "Allmänna råd om buller 
inomhus" . Tillägget läggs lämpligen före meningen "I en fördjupad analys...."

Linda Mattsson, vf föreslår tillägg till yttrandet enligt Vår Framtids förslag. 

Beslutsgång
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Ordförande finner att kommunens yttrande ska kompletteras enligt Eva Mörk Månssons 
förslag.
Ordförande ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag mot Vår Framtids förslag. Han 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 augusti 2020, § 113 att ärendet hänskjuts 
till kommunstyrelsens sammanträde den 8 september.

Expedieras till 
Utvecklingsenheten, Näringslivskontoret

Beslutsunderlag
 Nordex Ångeklustret kumulativa fotomontage A1
 Nordex Ångeklustret Långåsen Östavall fotomontage A1
 Samrådshandling Vindkraft vid Östavall i Ånge kommun, Västernorrlands län. Rättad 

version.
 Epost om rättning av samrådshandling för vindkraftpark Östavall
 Protokoll från avgränsningssamråd för vindkraft vid Östavall och Långåsen, Ånge 

kommun
 Tilläggsyttrande till Östavall
 Förslag till Ånge kommuns samrådsyttrande över förslag till etablering av 

vindkraftpark Östavall

Paragrafen är justerad
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§153

Samrådsyttrande avseende planer för vindkraftspark Långåsen (KS 
20/323)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar avge samrådsyttrande enligt föreliggande förslag.

Reservation
Linda Mattsson, vf reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning
Nordex Sverige AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för att etablera och driva 
vindkraftsanläggningar inom områdena som benämns Östavall och Långåsen i Ånge 
kommun. Nordex har tidigare innehaft tillstånd för att etablera vindkraft i dessa områden, men 
på grund av att det inte var möjligt att ansluta parkerna till elnätet förföll tillstånden. Nordex 
har överklagat miljöprövningsdelegationen och mark- och miljödomstolens beslut om att inte 
bevilja förlängd igångsättningstid och väntar i dagsläget på beslut från mark- och 
miljööverdomstolen. Om förlängd igångsättningstid beviljas planerar Nordex att söka 
ändringstillstånd för högre och färre vindkraftverk.

De tidigare tillstånden gällde för uppförande av 36 vindkraftverk med en totalhöjd på 190 
meter i parken Östavall, samt 7 verk med en totalhöjd på 190 meter i parken Långåsen. I den 
nya tillståndsansökan planerar man istället för maximalt 24 vindkraftverk med en totalhöjd på 
240 meter i Östavall, samt maximalt 7 vindkraftverk med en totalhöjd på 240 meter på 
Långåsen.

Detta samrådsyttrande avser Samrådshandling – Vindkraft vid Långåsen i Ånge kommun, 
Västernorrlands län.

Vår Framtid har lämnat tilläggsyttrande.

Förslag till beslut på sammanträdet
Linda Mattsson, vf föreslår tillägg till yttrandet enligt Vår Framtids förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag mot Vår Framtids förslag. Han 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 augusti 2020, § 114 att ärendet hänskjuts 
till kommunstyrelsens sammanträde den 8 september.
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Expedieras till 
Utvecklingsenheten, Näringslivskontoret

Beslutsunderlag
 Inbjudan till samråd för vindkraftsprojekten Långåsen och Östavall
 Nordex Ångeklustret Långåsen Östavall fotomontage A1
 Nordex Ångeklustret kumulativa fotomontage A1
 Samrådshandling Vindkraft vid Långåsen i Ånge kommun Västernorrlands län
 Förslag till samrådsyttrande över förslag till etablering av vindkraftpark Långåsen
 Tilläggsyttrande till Långåsen

Paragrafen är justerad
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§154

Samrådsyttrande gällande tillstånd för högre vindkraftverk vid Riberget, 
Ljusdals kommun (KS 20/271)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar avge samrådsyttrande enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning
Nordex Sverige AB avser att ansöka om ändringstillstånd avseende det nu gällande tillståndet 
för uppförande av maximalt 12 vindkraftverk med en maximal totalhöjd på 200 meter inom 
projektområdet Riberget i Ljusdals kommun, strax söder om gränsen till Ånge kommun. 
Ändringen avser en höjning av verken till en totalhöjd om maximalt 240 meter. Bakgrunden 
till att ansöka om ändringstillstånd med en högre höjd handlar om att nyttja vindresursen 
bättre med modernare och effektivare vindkraftverk som producerar mer el. I samband med 
detta genomför Nordex samråd och Ånge kommun är inbjudna att inkomma med ett yttrande i 
ärendet.

Det planerade parkområdet ligger i Ljusdals kommun, och Ånge kommun kommer inte att 
behandla frågan om tillstyrkan av etableringen.

Detta samrådsyttrande avser Samrådshandling – Vindkraft vid Riberget i Ljusdals kommun, 
Gävleborgs län.

Expedieras till 
Utvecklingsenheten, Näringslivskontoret

Beslutsunderlag
 Inbjudan till avgränsningssamråd. Tillstånd för högre vindkraftverk vid Riberget, 

Ljusdals kommun
 Samrådsyttrande avseende planer för vindkraftspark Riberget

Paragrafen är justerad
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§155

Remissyttrande över förslag till ändring av Regional transportplan för 
Västernorrland 2018-2029 (KS 20/225)

Beslut
Avge remissyttrande enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning
Den nu gällande regionala transportplanen för Västernorrland 2018-2029 fastställdes i oktober 
2018 utifrån en planeringsram som beslutats av regeringen. Trafikverket - som ansvarar för att 
genomförandet - har meddelat kostnadsökningar för väg 86. Dessa kostnadsökningar innebär 
att omprioriteringar och/eller bortprioriteringar är nödvändiga.

Enligt förordningen 2009:239, ska Regionen ändra den regionala transportplanen vid 
väsentliga avvikelser i fråga om innehållet.

Region Västernorrland bedömer att kostnadsavvikelserna för väg 86 är en väsentlig avvikelse 
och avser därför fatta beslut om en ändring av transportplanen under hösten 2020.

Ånge kommuns yttrande föreligger som förslag från Utvecklingsenheten.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 augusti 2020, § 115 att föreslå 
kommunstyrelsen avge remissyttrande enligt föreliggande förslag.

Expedieras till 
Utvecklingsenheten, Näringslivskontoret, Region Västernorrland

Beslutsunderlag
 Remiss av förslag till ändring av Regional transportplan för Västernorrland 2018-2029
 Yttrande över remiss angående ändring av Regional Transportplan

Paragrafen är justerad
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§156

Remissyttrande över förslag till utbyggnadsstrategi för Ostkustbanan 
och Ådalsbanan, Gävle - Västeraspby (KS 20/226)

Beslut
Avge yttrande enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning
Mats Gustafsson, näringslivschef lämnar förslag till yttrande. Yttrandet biläggs handlingarna 
under vecka 34.

Trafikverket har tagit fram ett förslag till strategi och utbyggnadsordning för ny järnväg på 
sträckan Gävle–Sundsvall–Härnösand–Västeraspby (norr om Kramfors). Sträckan har delats 
in i sex etapper, och ordningsföljden har valts för att nå de positiva effekterna så snabbt som 
möjligt.

Utbyggnadsstrategin är ett svar på ett uppdrag i nuvarande nationell infrastrukturplan som går 
ut på att fortsätta utreda kapacitetsproblem och långa restider längs Ostkustbanan och 
Ådalsbanan. Detta ska sedan tas med i kommande planeringsomgång och revidering av den 
nationella planen för infrastrukturen.

Sträckan har stor betydelse för både gods- och persontrafik längs kusten. Hela sträckan Gävle 
– Västeraspby är en enkelspårig bana med omfattande blandad trafik som skapar stora och 
växande kapacitetsproblem. Många delar har låg hastighetsstandard, vilket medför långa 
restider och risk för kraftiga förseningar. Möjligheten att utveckla tågtrafiken ytterligare är 
därmed mycket begränsad med dagens anläggning.

Etapperna listade i den ordning som de bör byggas enligt förslaget
1. Hudiksvall (inklusive delen genom Hudiksvall) -Sundsvall
2. Timrå-Härnösand
3. Sundsvall-Timrå
4. Gävle-Söderhamn
5. Söderhamn-Hudiksvall (exklusive delen genom Hudiksvall)
6. Härnösand-Västeraspby (norr om Kramfors)

Det är tidigt i processen och förslaget behöver utredas vidare. Nu går förslaget ut på remiss 
för att förankra prioritetsordningen. Berörda parter bereds därför möjlighet att inkomma med 
remissynpunkter på rapporten.

Remisstiden är 25 maj till 18 september.

Tidigare beslut

39 / 50Page 165 of 178



MÖTESPROTOKOLL

Mötesdatum
Kommunstyrelsen 2020-09-08

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 augusti 2020, § 116 att föreslå 
kommunstyrelsen avge remissyttrande enligt föreliggande förslag.

Beslutsunderlag
 Remiss av förslag till utbyggnadsstrategi för Ostkustbanan och Ådalsbanan, Gävle - 

Västeraspby
 Yttrande över remiss av utbyggnadsstartegi för Ostkustbanan

Paragrafen är justerad
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§157

Delegering av beslut inom kommunstyrelsens ansvarsområde (KS 
20/139)

Beslut
Kommunstyrelsens beslut den 7 april 2020, § 31 gäller till och med 2020-12-31.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen tar upp ärendet för beslut om giltighetstid.

Med anledning av situationen med spridning av coronavirus, Covid-19, rekommenderar 
Folkhälsomyndigheten och Regeringen att åtgärder för att reducera smittspridning vidtas.
Kommunledningskontoret har utrett hur den demokratiska processen kan upprätthållas.
Alla ärenden som kan anstå, bör anstå. Ärenden som enligt lag måste tas av nämnd/styrelse, 
och ibland inom vissa datum, ska tas till beslut.

Enligt kommunallagen kan nämnd och styrelse delegera till presidiet, ett utskott, en ledamot 
eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.

Detta gäller alla ärenden utom:
• Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet
• Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige, liksom yttranden där nämndens 
eller fullmäktiges beslut har överklagats.
• Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt
• Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

Enligt gällande delegationsordning har ordförande rätt att fatta beslut på nämndens vägnar i 
ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.
Sådana beslut ska anmälas vid nästa sammanträde.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen beslutade den 7 april 2020, § 31:
1. Att delegera styrelsebeslut till kommunstyrelsens arbetsutskott, inom styrelsens 
ansvarsområde, för ärenden som inte kan anstå, dock ej beslut som inte kan delegeras enligt 
kommunallagen,
2. Att beslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott protokollförs samt
3. Att kommunstyrelsens arbetsutskott vid nästkommande möte återrapporterar fattade beslut.
Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj 2020, § 94 att kommunstyrelsens beslut den 7 april 
2020, § 31 gäller till och med 2020-09-15.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 augusti 2020, § 120 att föreslå 
kommunstyrelsen att kommunstyrelsens beslut den 7 april 2020, § 31 gäller till och med 
2020-12-31.
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Paragrafen är justerad
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§158

Ombud till föreningen Sveriges vattenkraftskommuners årsstämma (KS 
20/304)

Beslut
Utse Linda Mattsson, vf som ombud till föreningen Sveriges Vattenkraftkommuners 
årsstämma 2020.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen utser ombud till föreningens årsstämma.

Årsstämma hålls digitalt den 24 september kl. 9.00.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 augusti 2020, § 121 att föreslå 
kommunstyrelsen utse Linda Mattsson, vf som ombud till föreningen Sveriges 
Vattenkraftkommuners årsstämma 2020.

Beslutsunderlag
 Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner 2020

Paragrafen är justerad
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§159

Avrapportering om process för ny politisk organisation (KS 19/243)

Beslut
1. Utse kommunstyrelsens arbetsutskott till beredande organ för förändring av politisk 
organisation att träda i kraft senast efter nästa allmänna val.
2. Utse kommunchef att utreda en ny tjänstepersonorganisation med en förvaltning kopplat till 
en förändrad politisk organisation.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott får en rapport från arbetsgruppen för förändring av den 
politiska organisationen, för ställningstagande om den fortsatta processen.

Kommunalråd Erik Lövgren, s har i samarbete med kommunchef Stefan Wallsten, i enlighet 
med kommunstyrelsens beslut den 8 oktober 2019, tillfrågat samtliga gruppledare om 
deltagare till arbetsgrupp för förändring av den politiska organisationen. Inriktningen för 
arbetet är en organisationsmodell bestående av en kommunstyrelse med utskott. 
Arbetsgruppen har varit aktiv under våren 2020 och därefter överlämnat arbetsmaterialet till 
kommunstyrelsens arbetsutskott.

Samtliga politiker i Ånge kommuns nämnder, styrelse och kommunfullmäktige har bjudits in 
att delta i hearing med arbetsgruppen den 1 juni 2020.

Arbetsgruppen har därefter skickat ärendet på remiss till samtliga partier. Svar har inkommit 
från alla partier. Sammantaget är de politiska partierna positivt inställda till den föreslagna 
organisationsmodellen. Synpunkter som framförs gäller vikten av att förvaltnings- och 
tjänstepersonsorganisationen utformas för att på bästa sätt passa den politiska, samt farhågor 
om kostnaden för ändringen, tidpunkt för införande av den och en försämrad demokrati och 
insyn, främst för de mindre partierna.

Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2019, §41 att uppdra till kommunchef att ta fram 
förslag på förändring av politiska organisationen med inriktning mot en organisationsmodell 
innefattande en kommunstyrelse med utskott.
Erik Lövgren, s föreslår att utredningen ska sikta på att ny politisk organisation ska träda i 
kraft efter nästa allmänna val.

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen beslutade den 3 september, § 151 att uppdra till kommunchef att utifrån 
dagens diskussioner sammanställa ett underlag som skickas ut som remiss till kommunens 
politiska partier. Remisstiden pågår till den 20 september.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 september 2019, § 121 att föreslå 
kommunstyrelsen:
1. Uppdra till kommunchef att tillsätta arbetsgrupp för förändring av den politiska 
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organisationen. Arbetsgruppen ska bestå av kommunchef och en representant från varje 
politiskt parti.
2. En eventuellt beslutad förändrad politisk organisation ska kunna sjösättas den 1 januari 
2021.
Kommunstyrelsen beslutade den 8 oktober 2019, § 172 att:
1. Uppdra till kommunchef att tillsätta arbetsgrupp för förändring av den politiska 
organisationen. Arbetsgruppen ska bestå av kommunchef och en representant från varje 
politiskt parti.
2. En eventuellt beslutad förändrad politisk organisation ska kunna sjösättas den 1 januari 
2021.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 augusti 2020, § 122 att föreslå 
kommunstyrelsen:
1. Utse kommunstyrelsens arbetsutskott till beredande organ för förändring av politisk 
organisation.
2. Utse kommunchef att utreda en ny tjänstepersonorganisation med en förvaltning kopplat till 
en förändrad politisk organisation.

Expedieras till 
Kommunchef

Beslutsunderlag
 Presentation av organisation Munkfors kommun
 Presentation av organisation Norsjö kommun
 Minnesanteckningar från arbetsgruppsmöte 2020-04-09 Nordmalings kommun
 Minnesanteckningar från arbetsgruppsmöte 2020-04-23 Dorotea kommun
 Minnesanteckningar arbetsgruppsträff 2020-05-13
 Minnesanteckningar arbetsgruppsträff 2020-05-20
 Yttrande från Centerpartiet om politisk organisation
 Yttrande från Socialdemokraterna på remiss om ny politisk organisation
 Remissvar från kristdemokraterna, Ånge kommun angående ny politisk organisation
 Yttrande från Moderaterna om politisk organisation
 Svar på remiss från Vänsterpartiet kring politisk organisation
 Remissvar från Vår Framtid om politisk organisation
 Remissvar från Sverigedemokraterna om politisk organisation

Paragrafen är justerad
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§160

Rapport från kommunchef (KS 20/5)

Beslut
Tacka för informationen.

Sammanfattning
Kommunchef Stefan Wallsten informerar om aktuella frågor inom koncernen.

Kommunen har nu  frångått stabsläget kring covid-19. Informationsmöten sker fortfarande 
med regelbundenhet.
Kommunens anställda har gjort ett fantastiskt arbete under hela perioden.

Kommunstyrelsen kommer i oktober få ta ställning till ett remissvar angående 
arbetsförmedlingens organisation, samordning kring gemensamt remissvar sker i regionen.
 

Paragrafen är justerad
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§161

Rapporter till kommunstyrelsen (KS 20/4)

Beslut
Notera rapporten.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har en stående punkt för att lämna rapporter.

Erik Lövgren, kommunstyrelsens ordförande redogör för processen med rekrytering av 
kommunchef.
Jan Filipsson, kommunstyrelsens vice ordförande rapporterar angående Servanet.
 
 

Paragrafen är justerad
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§162

Redovisning av delegeringsbeslut (KS 20/10)

Beslut
Godkänna redovisning av delegeringsbeslut och lägga dem till handlingarna.

Sammanfattning
Stefan Wallsten, kommunchef:
Specialattest leasingfakturor för bilar, ks 20/10 §§ 5-6

Kommunstyrelsens beslutsattestanter och ersättare, ks 20/10 § 7

Teckningsrätter av kommunala värdehandlingar och förbindelser samt mervärdesskatt, ks 
19/320 § 3

Sten-Ove Danielsson, kommunstyrelsens ordförande:
Bostadsanpassningsbidrag: ks 19/262, ks 19/213, ks 19/97, ks 19/87, ks 19/291, ks 19/294, ks 
19/300, ks 19/309, ks 19/321, ks 19/322, ks 19/323, ks 19/356, ks 19/370, ks 19/397, ks 
20/50.

Erik Lövgren, kommunstyrelsens ordförande:
Bostadsanpassningsbidrag: ks 19/371, ks 20/62, ks 20/92, ks 20/94, ks 20/96, ks 20/138, ks 
20/174, ks 20/181.

Paragrafen är justerad
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§163

Redovisning av delgivningar (KS 20/11)

Beslut
Godkänna redovisningen av delgivningar och lägga dem till handlingarna.

Sammanfattning
Arbetslivsmuseer i behov av stöd, ks 20/259

Bmn § 58 Tillfällig delegationsordning gällande smittskydd, ks 20/260

Vindkraft Storåsen., ks 20/273

Infraljud, ks 20/274

Lite om återställningen av mark, ks 20/275

Beslut enligt miljöbalken och samråd enligt kulturmiljölagen för nyanläggning av markkabel 
från adressen Ö 260 till Ö 276, Erikslund i Ånge kommun, ks 20/278

Kommunavtal STIM, ks 20/279

Skrivelse till ansvarig för Migrationsverkets verksamhet i Ånge/Medelpad/Västernorrland, ks 
20/280

Samrådsunderlag Storåsen vindkraftpark, ks 20/164

Remiss av avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning av åtgärdsprogram 2021-
2027 i Bottenhavets vattendistrikt, ks 20/282

Beslut om ansökan om dispens från förbud enligt reservatföreskrifterna för att få uppföra en 
ny kraftledning inom naturreservatet Stormyran-Lommyran i Ånge kommun, Västernorrlands 
län, ks 20/283

Beslut om förlängd igångsättningstid Storflötten vindkraftpark, ks 20/286

Gemensam skrivelse från Vårdföretagarna och Famna angående statsbidrag för att 
ekonomiskt stödja vården och omsorgen till följd av sjukdomen covid-19, ks 20/288

Besked angående anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken för ny 145/36 kV 
transformatorstation Bodmyran inom Björnbergets vindkraftpark i Ånge kommun, ks 20/208

Angående tidningsartikel om Östavalls sågen, ks 20/313
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Europaforum Norra Sveriges synpunkter på Europaparlamentets och Rådets direktiv 
2014/94/EU om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa drivmedel, ks 20/314

Skrivelse angående situationen i och kring sågverket i Östavall, ks 20/315

E-post till Emil Källström, c om Östavallssågen, ks 20/324

Frågor från fackliga organisationer till bolagsstyrelsen Norra Skog, ks 20/326

Skrivelse om Östavalls sågverk, ks 20/330

Samlingsärende för synpunkter om vindkraft i Ånge kommun registrerade fr.o.m. 2020-06-29, 
ks 20/281

Skrivelse från Ånge Vindkraft, ks 20/332

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott:
2020-07-08

Paragrafen är justerad
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Motion till kommunfullmäktige Ånge kommun 

Medborgardialog 

Under vecka 46 var 7 politiker från fullmäktige och 3-4 tjänstemän ut och mötte 

medborgarna för att lyssna och föra dialog med medborgarna i skolfrågan. 

Det var mycket goda förslag och idéer som kom fram på dessa möten. 

Jag hörde också många som sa att om vi tillsammans samverkar i kommunen blir vi mycket 

starkare. 

Därför föreslår jag: 

Att politiker och tjänstemän 2-4gånger/år ska föra dialog med kommunmedborgarna på 

olika platser runt om i vår kommun.  

Mötena ska innehålla aktuella ämnen och alltid ha med utveckling av Ånge kommun. 

Mötena ska hållas på kvällstid och de ska ej vara arvoderade. 

 

 

Jan Filipsson 

Socialdemokraterna Ånge 
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