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§ 23 Dnr 2021-000021 

Godkännande av dagordning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna dagordningen med föreslagna ändringar. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska fastställa dagordningen. 

Följande extraärenden anmäls: 

Sandra Bjelkelöv (SD) Information till vårdnadshavare och anhöriga. 

Carina Ohlson (C) Val av ny ersättare i utbildningsutskottet. 

Stig Eng (C) Marktillsyn i kommunen. 

Tor Tolander (M) skyddsrum i kommunen. 

Ärenden som utgår 

Ärende 19 Avsägelse från politiska uppdrag, Monica Olsson (S) 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(32) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-08 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 24 Dnr 2022-000032 

Ordföranden informerar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden Ola Wigg (S) informerar om följande aktuella ärenden: 

Krig i Europa! Det trodde jag inte skulle ske i modern tid. Ryssland har invaderat 

Ukraina! Detta kommer att påverka hela världen. Vi såg redan före elpriser och 

bränslepriser som skenade. Nu förstärks detta samtidigt som börsen rasar, men 

såklart så är det värst för alla människor i Ukraina. 

Vi vet inte hur detta kommer att utveckla sig framöver, men det finns en oro då 

Ryssland hotar omvärlden och Sverige med jämna mellanrum.  

Det ser just nu ut som att det enda som kan stoppa detta vansinne är att Rysslands 

invånare och kanske framför allt oligarkerna i Ryssland reser sig emot Putin och 

hans styre. 

I kommunen ser vi över hur vi kan ta emot de förväntade flyktingströmmar som 

troligen kommer inom en snar framtid.  

Det finns också en oro bland våra medborgare över tillgången till skyddsrum.  

Idag har vi inte några skyddsrum specificerade enligt MSB. Det är MSB som sköter 

detta vad gäller tillsyn, planering och administration. Orsaken är att skyddsrum ska 

finnas i områden som är svåra att utrymma. Vi på landsbygden beräknas då inte ha 

denna svårighet. Detta kan komma att omprövas av MSB.  

Mer information finns på följande länkar: 

Frågor och svar om skyddsrum (msb.se) 

Hitta ditt närmaste skyddsrum (msb.se) 

Varför inte stabsläge i Nordanstig? | Nordanstig 

Jag har bjudit in till partiföreträdarträffar med korta avstämningar i slutet av varje 

vecka och räknar med att de fortsätter ett tag till. Det kan vara så att det finns något 

att informera eller att informera om att det inte finns något att informera om. Båda 

alternativen kan vara lika viktiga ibland, om inte annat för att minska en oro samt 

ge politiken möjlighet att svara på frågor bland allmänheten. 

Vindkraft 

Denna fråga engagerar många människor, vissa är för och vissa är emot. 

Många gånger så är det mer känslor än fakta som styr. Därför har jag för avsikt att 

försöka få till ett vindkraftseminarium med hjälp av Hela Sverige ska leva X-ing 

Gävleborg. 
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§ 25 Dnr 2022-000033 

Kommunchefen informerar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund har lämnat följande information inför sammanträdet: 

Både i planering och tankemässigt så har senaste månaden i ökande grad kretsat 

kring de effekter kriget i Ukraina har för kommunen. Ja, naturligtvis även för hela 

nationen och Europa. 

I denna skriftliga dragning så kommer jag fokusera texten på kommunens hantering 

av kriget i Ukraina. Naturligtvis sker andra saker av betydelse i kommunen, men de 

löper på och hanteras i utskotten och förvaltningen. 

Det är svårt att överse utvecklingen för kommunen från kriget i Ukraina på lång 

sikt, de mer kortsiktiga effekterna ser vi delvis idag. Har finns direkta effekter 

såsom att bränsle, mattillgångar och andra förnödenheter påverkas. Bränslepriset 

har ju gått upp redan tidigare i år men det blev mer fördyringar när kriget började. 

Samma gäller exempelvis spannmålspriset som redan hade prisökningar innan 

krigets start men ökade ytterligare senaste veckorna.  

Vi har även sett att våra medborgare påverkas på olika sätt i kommunen. Det finns 

en oro som tar olika utryck beroende på person. Jag har mottagit flera samtal från 

människor som känner oro och kommunen har och arbetar på olika sätt att genom 

information på hemsida mm för att inge lugn hos människor.  

Kommunens tillgång till skyddsrum och Viktigt meddelande till allmänheten 

(VMA) genom sk Hesa Fredrik har varit ärenden som invånare frågat om. 

Förvaltningen har adresserat allmänna svar på dessa frågeställningar på hemsidan, 

jag har svarat i media samt direkt till medborgare via mejl och telefon.  

Enligt min bedömning så är inte skyddsrum en brådskande fråga för kommunen. 

Det är kopplat till frågan om militärstrategiska mål finns i kommunen och baserat 

på bedömningar som gjordes tidigare kring skyddsrummens nödvändighet. Frågan 

behöver dock adresseras igen i den utveckling av totalförsvaret som Sverige och 

kommunen just nu arbetar med.  

Ärendet ska samordnas tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB), vår länsstyrelse och vi i kommunen. Hesa Fredrik är inte ett 

effektivt sätt att larma i landsbygd vilket är anledningen att vi inte har detta 

utalarmeringsystem utvecklat i svensk landsbygd i någon större omfattning. VMA 

kan förmedlas på många sätt idag, till skillnad från när Hesa Fredrik började 

användas.  
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Forts. § 25 

 

Idag kan man göra ett VMA genom radio, sms mm vilket är mer effektivt på en yta 

med låga befolkningstal i tätort som vi har. Det är dock viktigt att varje individ 

känner ett ansvar att ha vissa förnödenheter för kris i sitt hem. En batteridriven 

radio, laddad ”powerbank” till mobiltelefon, vattendunkar (säkrad vätsketillgång) är 

exempel på saker som man alltid bör ha hemma i sitt hushåll. Detta är något vi 

påminner invånarna om kontinuerligt och finns på vår hemsida. 

Den kanske mest påverkande frågan i direkt mening för kommunen berör en 

kommande flyktingvåg från Ukraina. Här har kommunen börjat planera för denna 

och utsett en flyktingsamordnare i kommunen i Bente Sandström, enhetschef 

Arbete och försörjning, Social Omsorg. Kring frågan så har vi skapat ett team (i MS 

teams) med deltagare som behövs för att dels generera lägesbild och dels ge 

förutsättningar för lösningar.  

Här finns representanter från kommunikation, Nordanstigs Bostäder, ekonomi mm. 

Jag kommer att vara med och jobba i detta team för att säkerhetsställa att 

förutsättningar finns för framgång i arbetet. Det är oförutsägbart arbete i denna 

grupp som därför behöver arbeta scenariobaserat. Det inte finns givna direktiv på 

nationell nivå. Migrationsverket arbetar med att kunna ge mer tydlighet i frågan och 

kopplar detta arbete mot SKR för ett kommunalt/regionalt perspektiv. Regionalt så 

kommer Länsstyrelsen sannolikt få en viktig roll här. 

EU:s massflyktsdirektiv kommer alltså att implementeras. Detta är ett rätt 

komplicerat direktiv som regeringen tillsammans med Migrationsverket snabbt 

behöver hitta tillämpning på. Migrationsverket vill ändra lagstiftning så man inte 

behöver arbeta på samma sätt som flyktingvågen 2015.  Då upphandlades boenden 

på ett ibland förhastat sätt vilket gjorde att Sveriges landsbygd fick ett 

oproportionerligt stort ansvar för dessa flyktingars långsiktiga tillvaro. Fördelningen 

av flyktingar kommer sannolikt att vara efter befolkningsstorlek. Migrationsverket 

ersätter kommunens kostnader i flyktingmottagandet har de aviserat. 

Vi ser även goda initiativ där våra medborgare samlar förnödenheter till nyblivna 

flyktingar som finns i stor grad i Polen. Det gläder mig mycket att Nordanstigsbor 

visar sina stora hjärtan och engagemang för vårt Europa. 
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§ 26 Dnr 2020-000115 

Coronaviruset, Covid-19. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. Rapporteringen av coronaläget som en stående punkt på 

kommunstyrelsens sammanträden avslutas. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Björn Hylenius informerar om läget för verksamheterna i den 

pågående coronapandemin. 

Det är fortsatt ansträngt läge inom omsorgen då det fortfarande gäller samma regler 

som tidigare under pandemin med skyddsutrustning m.m. 

Docka är inte sjukskrivningstalen lika stora längre. 
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§ 27 Dnr 2022-000034 

Information från utskotten. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottets ordförande Carina Ohlson (C) informerar om aktuellt inom 

omsorgsutskottets verksamheter: 

I omsorgsutskottet och sociala myndighetsnämnden höll vi budget i januari, det är 

ett framsteg. Vi vet att det behövs en enda placering för att budgeten ska spricka när 

det gäller barn och unga. Vi funderar nu på om man budgeterat rätt, det är ju svårt 

när man lägger budget i juni att sia om framtiden. I december fick vi två SiS-

placeringar, det är därför budgeten redan nu är ansträngd. Samtidigt kan man inte 

budgetera för värsta scenariot heller. 

Vad vi ser är att vi klarat 2021 bättre än de föregående åren, det är positivt! 

Personalen oavsett var de jobbar för hela tiden sitt bästa för att förbättra kvaliteten 

samtidigt som man söker effektiva kostnadsbesparande åtgärder. Detta gäller alla 

verksamheter. 

Framtidsspaningen är att vi kommer att behöva fundera över hur vi snabbt ska 

kunna få fram  platser för vård och omsorgsboende. Vingar idag en lång kö, och det 

oroar! Att få fram fysiska platser att bo på är nog inte det största problemet, det är 

att det fattas utbildad personal. Ett problem som vi delar med resten av landet, men 

det blir lätt så när unga inte utbildar sig till vårdyrkena. Vad det beror på är nog 

många olika orsaker, där lönen inte är den stora delen. 

Man jobbar nu aktivt med heldygnsomsorg. Alltså att man ska få välja mer själv 

vilken tid man vill lägga sig, äta och stiga upp. Då kommer man troligen inte att 

behöva ha mest personal på morgonen utan sprider ut behoven över dygnet och 

därför enklare kan ha heltidstjänster.  

I övrigt hoppas jag att vi får tillräckligt med vikarier så att all personal kan få ut sin 

semester i laga ordning, vår personal är sliten efter denna pandemi och vad den 

inneburit med skyddskläder och annat. 

 

Utbildningsutskottets vice ordförande Anette Nybom (S) informerar om 

följande aktuella ärenden inom utbildningsutskottets verksamheter: 

Ekonomi: 

Utbildnings- och biblioteksverksamhetens ekonomi är och ska vara i balans 2022. 

Verksamheterna är anpassade till de medel som de har anslagna. Gnarps skola 

brottades med ett underskott 2021 men har nu omorganiserat och effektiviserat sin 

verksamhet så att budgeten ska hållas innevarande år.  

  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(32) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-08 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 27 

 

På övergripande nivå har vi bekymmer med IKE (interkommunal ersättning för 

elever som går i fristående skolor eller kommunala skolor i andra kommuner). 

Antalet elever är ungefär det samma över de senaste åren. Det är framför allt i den 

östra sidan av kommunen som dessa elever finns. Kostnaden för IKE har dock ökat 

pga några väldigt kostsamma elevavgifter.  

Arbetet med att öka andelen elever som går i vår kommunala skola pågår hela tiden. 

På politisk och tjänstemannanivå har vi under mandatperioden besökt alla 

kommundelar och bjudit in vårdnadshavare till samtal om skolan. Hur kan vi 

förbättra kvalitén på skolan? Vad önskar du för att välja kommunens skolor till ditt 

barn? Sammanställningar av dessa möten och samtal har sedan delgivits rektorerna 

och diskuterats i utskottet.  

Ett systematiskt förbättringsarbete av undervisningens kvalitet i enlighet med de tre 

strategierna, pågår ute i verksamheterna. Stora investeringar av våra förskole- och 

skollokaler pågår löpande. Underhållsskulden av våra lokaler har varit stor. Dessa 

två åtgärder för att höja kvaliteten ger dock resultat på längre sikt. 

Utöver detta arbetar ledningsgruppen, i samarbete med 

kommunikationsavdelningen med att ta fram modell för årlig marknadsföring av 

våra kommunala förskolor och skolor inför skolvalet.  

Vi undersöker möjligheter och kostnader för en kommunal skolbuss mellan östra 

delen av kommunen och Bergsjö. Utskottet har gett verksamhetschefen i uppdrag 

att på konsultbasis, utreda framtidens befolkningsutveckling i kommunens östra del. 

Hur kommer inflyttning och bebyggelse att utvecklas, demografi mm.  

På Gnarps skola är ekonomin stabilare och elevernas situation mycket bättre. Det 

återstår några tjänster som ska rekryteras men i övrigt går förbättringarna stadigt 

framåt. 

 

Ledningsutskottets ordförande Stig Eng (C) informerar om följande aktuella 

ärenden inom ledningsutskottets verksamheter: 

Det regionala kulturrådet är nu klar med en remissutgåva av den regionala 

kulturplanen för 2023-2025. Utskick blir troligen i månadsskiftet mars-april. 

Hälsorådet har haft sitt första möte den 28 februari. Arbetet inriktas nu i första hand 

på att få information från regionen om det allmänna hälsoläget i kommunen men 

också att ta del av forskning om folkhälsa med hjälp av Mittuniversitetet. Planen är 

att vi ska ha minst fyra möten per år. 

Det mest dramatiska rent allmänt som har hänt under den senaste månaden är ju 

Rysslands anfall av Ukraina och det våldsamma lidandet som befolkningen drabbas 

av. Ingen vet hur detta kommer att sluta. 
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§ 28 Dnr 2022-000072 

Information: Strategi för nära vård 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid dagens sammanträde informerar Anneli Samuelsson och Johan Karlsson, 

samordnare för Nära Vård i Gävleborg, om verksamheten Nära Vård. 

Nära Vård är ett projekt som arbetar för ett förändringsarbete där alla kommuner i 

Gävleborg tillsammans med Region Gävleborg samarbetar. 

Allt fler människor lever längre och med kroniska sjukdomar och det nuvarande 

hälso- och sjukvårdssystemet är inte utformat utifrån deras behov. 

• Nära Vård ska ge en bra start i livet för barn, ungdomar och unga vuxna. 

• Ett rikt liv med meningsfull sysselsättning. 

• Ett värdigt åldrande med rehabilitering och stödjande åtgärder. 

Målbilden är att uppnå en nära vård som utgår från individens förutsättningar och 

behov, är hälsofrämjande, förebyggande och proaktiv, bygger på relationer, bidrar 

till jämlik hälsa, trygghet och självständighet samt grundas i gemensamt 

ansvarstagande och tillit. 
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§ 29 Dnr 2021-000304 

Information: Tröskelväxling i hemsjukvården 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Susanna Bertils informerar om förslaget till tröskelväxling inom 

hemsjukvården mellan kommunen och Region Gävleborg. 

Det övergripande ansvaret för hemsjukvården på primärvårdsnivå i Gävleborg 

växlades under 2013 över från regionen till kommunerna. En del områden stannade 

emellertid kvar i regionens drift för att eventuellt växlas över vid ett senare tillfälle. 

Sedan växlingen har ett antal utredningar genomförts för att utvärdera resultatet och 

ge förslag till förbättringar. Såväl positiva effekter för patienter och kommunerna 

har identifierats, men även flera utmaningar såsom ett svårtolkat hemsjukvårdsavtal, 

otydliga gränsdragningar av ansvar, samt bristande informationsöverföring. Mot 

denna bakgrund beslutade regionen och kommunerna via Nätverk Välfärd, att 

utreda konsekvenserna av att växla över resterande områden till kommunerna, en så 

kallad tröskelväxling.  

En första övergripande utredning genomfördes våren 2020 av en arbetsgrupp utsedd 

av Nätverk Välfärd. Denna utredning ställde sig positiv till en växling men beslöt 

att en djupare utredning behövde genomföras för att förstå konsekvenserna i detalj. 
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§ 30 Dnr 2022-000028 

Redovisning enligt årsplan för 
utbildningsverksamheten 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsutskottet rapporterade tillbud, olycksfall och incidentrapporter 2021: 

Antalet rapporterade incidenter i KIA, elever & förskolebarn 2021-01-01 –  

2021-12-31: 

258 stycken (158 stycken markerad klara) 

Av dessa var 113 stycken från höstterminen (43 stycken markerad klara) 

Antalet rapporterade incidenter i KIA, medarbetare 2021-01-01 – 2021-12-31: 

48 stycken 

Inkommit på synpunkter/klagomål för utbildningsverksamheten 2021: 

Inkommit synpunkter/klagomål via webbformulär: 3 stycken 

Inkommit synpunkter/klagomål/frågor via sociala medier: 8 stycken 

Inkommit frågor via kommunlådan: 6 stycken 
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§ 31 Dnr 2022-000035 

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna rapporten. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Björn Hylenius föredrar det ekonomiska per januari månad 2022. Det 

är för tidigt på året för att kunna sätta några prognoser på utfallet på helår för de 

flesta verksamheterna. En verksamhet som redan nu visar på underskott är IKE 

(interkommunal ersättning) inom utbildningsverksamheten. 

Verksamheten har även sammanställt en månadsrapport med nyckeltal för 

kommunstyrelsens verksamheter. 

Vid dagens sammanträde redovisas att sjukfrånvaron bland anställda är högre än 

samma tidpunkt föregående år. 

Antal beviljade hemtjänsttimmar totalt både kommunala och privata samt 

effektiviteten inom hemtjänsten. 
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§ 32 Dnr 2022-000026 

Utbildningsverksamhetens begäran om godkännande 
av prognostiserat underskott 2022 med 5,5 mnkr 

Kommunstyrelsens beslut 

Uppdra till verksamheten att se över kostnaderna inom utbildningsverksamheten 

och även se om övriga verksamheter kan minska sina kostnader eller om det går att 

omfördela budgetmedel. 

Efter verksamhetens rapport kommer kommunstyrelsen att ta ställning till 

utbildningsutskottets förslag om att godkänna ett prognosticerat underskott. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsåret 2021 uppvisade kontot för interkommunala ersättningar (IKE) ett 

stort underskott på nära fem miljoner kronor. Detta stod klart i ett skede när budget 

för 2022 redan fastställts. Då inga förändringar i kostnader för IKE förväntas är 

alltså kontot redan från början underbudgeterat. Det förväntade underskottet är 

4,7 mkr. 

Bygget av ny idrottshall och behovet av ersättningsverksamhet för idrottsämnet 

med tillhörande busstransporter finns inte i verksamhetens budget. Detta ökar 

verksamhetens underskott med 650 tkr för lokaler och 170 tkr för busstransporter. 

Det är verksamhetens bedömning att det inte finns utrymme för att spara in dessa 

underskott på annan verksamhet utom i mycket marginell utsträckning.   

Sammantaget saknas budgetutrymme för 5,5 mnkr. 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna ett 

prognosticerat underskott för 2022 om 5,5 mnkr (Erik Hedlunds och Thomas 

Larssons tjänstutlåtande 2022-02-09, dok nr 129652). 

2. Utbildningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna ett 

prognosticerat underskott för 2022 om 5,5 mnkr (utbildningsutskottets 

protokoll § 4/2022, dok nr 129934). 

Yrkanden 

Stig Eng (C), med bifall av Ola Wigg (S) och Johan Norrby (SD), yrkar att 

verksamheten får i uppdrag att se över kostnaderna inom utbildningsverksamheten 

och även se om övriga verksamheter kan minska sina kostnader eller om det går att 

omfördela budgetmedel. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på utbildningsutskottets förslag och Stig Engs 

yrkande och finner att Stig Engs yrkande antas samt att kommunstyrelsen avvaktar 

att behandla utbildningsutskottets förslag tills efter verksamhetens redovisning. 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(32) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-08 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 33 Dnr 2022-000044 

Ändring av EPC-projektet till följd av nytt särskilt 
boende (SÄBO) 

Kommunstyrelsens beslut 

Planerade EPC-åtgärder på del av Hagängsgården och del av Sörgården som utgör 

särskilda boenden utgår. 

Utöka EPC-projektet med åtgärder på följande fastigheter: 

• Lilla Bålle 

• Bäckebo förskola 

• Bergsjö centralskola (ventilationsåtgärder kök) 

• Gnarps skola (ventilationsåtgärder annex) 

• Gnarps skola (värmeproduktion) 

• Nya förskolan i Gnarp (styruppkoppling) 

• Nya idrottshallen i Bergsjö (styruppkoppling). 

 

Sammanfattning av ärendet 

EPC-projektet påverkas av kommunfullmäktiges beslut om nytt särskilt boende för 

äldre i Bergsjö. Till följd av detta föreslår förvaltningen att de åtgärder i projektet 

på Hagängsgården och Sörgården som innefattar särskilt boende för äldre ska utgå. 

Som kompensation för denna planerade besparing föreslås att andra 

energieffektiviseringsåtgärder genomförs i ovan nämnda fastigheter.  

Inom ramen för pågående EPC-projekt var ett antal energi-effektiviseringsåtgärder 

tänkta att genomföras på Hagängsgården och Sörgården. I och med att beslut fattats 

om att uppföra ett nytt särskilt boende i Bergsjö väntas behovet av särskilda 

boenden på nämnda boenden inte kvarstå över en längre tid. Av den anledningen 

menar förvaltningen att genomförandet av planerade energieffektiviserings-åtgärder 

på del av Hagängsgården och del av Sörgården som idag utgör särskilda boenden 

medför en för stor osäkerhet vad gäller framtida energibesparingar. Därför föreslår 

förvaltningen att planerade åtgärder avbryts och att åtgärder motsvarande kostnaden 

genomförs på andra objekt. 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2022-01-27, dok nr 

129582. 

2. Ledningsutskottets protokoll § 32/2022, dok nr 129805. 
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§ 34 Dnr 2019-000026 

Försäljning av fastigheten Å 1:16 i Mellanfjärden 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Försälja del av den kommunalt ägda fastigheten Å 1:16 för 450 000 kr till 

Trolska Skogen i Hälsingland Ekonomisk förening. Syftet med detta ska vara 

att ge befintlig verksamhet på fastigheten möjlighet att vidare investera och 

utveckla sin verksamhet. 

2. Godkänna upprättat köpekontrakt. 

3. Uppdra till kommunens firmatecknare att underteckna köpehandlingarna. 

Reservationer 

Johan Norrby (SD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 

”Då inget underlag för värdering är med i handlingarna så kan jag inte ta ställning 

till försäljning.” 

Sammanfattning av ärendet 

Trolska skogen lockar årligen många besökare och under 2018 så kom det ca 

35 000 besökare under sommaren.  Under 2019 inkom en förfrågan till köp av del 

av fastigheten Å 1:16 men som bordlades på grund av pandemin. Detaljplan över 

området togs fram under 2014 och färdigställdes 2015. Å 1:16 område 8 arrenderas 

idag av Trolska skogen, marken föreslås försäljas för 450 000 kr, vilket är i paritet 

med skogsvärdet.  Marken är planlagd för kultur och upplevelsepark samt för att 

möjliggöra bebyggande av såväl byggnader som parkeringsplatser i anslutning till 

parken. Med full tillgång till fastigheten möjliggörs investeringar i verksamheten 

som kan leda till vidare utveckling och fler besökande.  

Fastigheten arrenderas idag av Trolska skogen i Hälsingland Ekonomisk förening, 

där de bedriver sin verksamhet bestående av en levande sagoskog genom teater som 

under sommaren lockar många barnfamiljer som främst inriktar mot yngre barn i 

åldrar mellan 2 och 9 år. På fastigheten finns idag byggnader direkt kopplade till 

denna verksamhet så som entré, café och utställningssal m.fl. Genom försäljning av 

denna del av fastigheten så möjliggörs vidare utveckling av denna verksamhet, till 

nytta för Nordanstig. 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlund och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2022-02-09, dok nr 

129638. 

2. Karta dok nr 129640. 

3. Ledningsutskottets protokoll § 34/2022, dok nr 129807. 
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Forts. § 34 

 

Yrkanden 

Stig Eng (C), med bifall av Ola Wigg (S), Tor Tolander (M), Peter Åström (L), 

Anette Nybom (S) och Carina Ohlson (C), yrkar bifall till ledningsutskottets 

förslag. 

Johan Norrby (SD) yrkar avslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Johan Norrbys yrkanden och 

finner Stig Engs yrkande antaget. 
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§ 35 Dnr 2021-000278 

Redovisning: Coronarelaterat krisstöd till 
föreningar 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade i december 2022 att omfördela medel till stöd för 

föreningar som drabbats av coronapandemin under 2021:s budget, så att 

spontankassans (84 681 kr) återstående medel och del av ledarutbildningsbidraget 

(53 398 kr) för 2021 används i omfördelningen.  

Kommunstyrelsen lämnade också ett uppdrag till verksamheten att återkomma med 

en rapport till kommunstyrelsen om hur många som har sökt bidraget, hur mycket 

de som har beviljats stöd har fått och vilka ansökningar som inte har blivit 

beviljade. 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar fördelningen av stödet. 

Elva ansökningar kom in varav en ansökan avslogs helt. Vid den här omgången 

coronarelaterat krisstöd var den stora andelen sökande föreningar ägare till 

samlingslokaler. Sammanlagd sökt summa var 233 000 kronor. Kultur & Fritid 

hade maximalt 200 000 kronor att fördela till de sökande föreningarna. Beviljad 

summa blev 184 000 kronor. 
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§ 36 Dnr 2020-000040 

Redovisning av pågående fastighetsprojekt. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen får en redovisning av pågående fastighetsprojekt i kommunens 

regi. 

Enhetschef Thomaz Nordh presenterar aktuellt läge för de olika projekten. 

Arthur Engbergskolan 

Montering av lekutrustning kvarstår 

Ny förskola i Gnarp 

Montering av brandlarm pågår, samordnat funktionsprov kvarstår, montering läkt 

för solpaneler pågår. Slutbesiktning ännu inte bokad. 

EPC-projektet 

Ändring kommer att behövas i projektet till följd av nytt särskilt boende, 

Lönnbergsskolan pågår med belysning, ventilation med mera, Ilsbo skola med 

vindsisolering, belysning och ventilation, Bergesta lika så. 

Fas 3, uppföljning flyttas från april till oktober 2022. 

Ny idrottshall i Bergsjö 

Arbetet med den nya detaljplanen pågår, inget slutgiltigt besked från länsstyrelsen 

gällande den fornlämning som uppdagades i startskedet av planarbetet. Arbetet drar 

ut på tiden och påverkar tidsplanen negativt. 

En konsult tar över projektledningen när kommunens projektingenjör slutar. 

Överlämningen har skett succesivt. Dock påverkas tidsplanen negativt. 

Inget kontrakt med entreprenör men förhandlingar pågår. Att vi inte har landat i ett 

kontrakt påverkar tidsplanen negativt. 
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§ 37 Dnr 2021-000273 

Instruktion för kommunchef 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta förslag till instruktion för kommunchefen i Nordanstigs kommun att gälla från 

1 mars 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

I kommunallagen regleras att kommunstyrelsen ska utse en direktör. Direktören ska 

ha den ledande ställningen bland de anställda och vara chef för den förvaltning som 

finns under styrelsen. Styrelsen får besluta att direktören ska ha en annan 

benämning.  

I Nordanstigs kommun är benämningen kommunchef.  

Vidare ska kommunstyrelsen, i en instruktion, fastställa hur kommunchefen ska 

leda förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska även fastställa 

kommunchefens övriga uppgifter.  

Den politiska ledningsgruppen har gått igenom den tidigare instruktionen och anser 

att den fortfarande är aktuell efter några mindre justeringar. 

Beslutsunderlag 

1. Ola Wiggs tjänsteutlåtande 2022-01-24, Instruktion för kommunchef, dok nr 

129421. 

2. Förslag kommunchefsinstruktion, dok nr 129420. 

3. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar förslag till instruktion för 

kommunchefen i Nordanstigs kommun att gälla från 1 mars 2022 

(ledningsutskottets protokoll § 29/2022, dok nr 129802). 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget. 
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§ 38 Dnr 2022-000052 

Förslag till fördelning av Projekt & visionsbidrag 2022  

Kommunstyrelsens beslut 

Fördela Projekt & visionsbidrag 2022 (fd kommunstyrelsens utvecklingsmedel) 

enligt följande  

Projektbidrag 960 000 kr 

Verksamhetsstöd 575 000 kr 

Bidrag till bygglovsavgift 40 000 kr  

Medel till ungdomsfullmäktige 25 000 kr 

Sammanfattning av ärendet 

I den antagna budgeten för 2022 finns 1,6 mkr avsatta för de bidragsformer som går 

under samlingsnamnet Projekt och visionsbidrag. 

I den nya modellen för föreningsbidrag har Spontankassan, Ledarutbildning och 

Ungdomsinitiativ slagits ihop till ett nytt bidrag – Verksamhetsstöd. 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att fördela Projekt & 

visionsbidrag 2022 (fd kommunstyrelsens utvecklingsmedel) enligt följande 

Projektbidrag 960 000 kr, Verksamhetsstöd 575 000 kr, Bidrag till 

bygglovsavgift 40 000 kr samt Medel till UF 25 000 kr (Erik Hedlunds och 

Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2022-01-31, dok nr 129517). 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att fördela Projekt & 

visionsbidrag 2022 (fd kommunstyrelsens utvecklingsmedel) enligt följande 

Projektbidrag 960 000 kr, Verksamhetsstöd 575 000 kr, Bidrag till 

bygglovsavgift 40 000 kr samt Medel till UF 25 000 kr (ledningsutskottets 

protokoll § 30/2022, dok nr 129803). 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget. 
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§ 39 Dnr 2020-000059 

Motion om att införa elektroniska dosetter i den 
kommunala omsorgen. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Avslå motionen med motiveringen att elektroniska dosetter är ett hjälpmedel som 

varje person själv kan köpa, precis som manuella dosetter. 

Reservationer 

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

 

Sammanfattning av ärendet 

Sandra Bjelkelöv (SD) har lämnat en motion om elektroniska dosetter i den 

kommunala omsorgen. Hon yrkar att omsorgsutskottet får i uppdrag att utreda vad 

kostnaden skulle bli för att införa elektroniska dosetter i kommunens omsorg samt 

att införa det om det kan antas vara fördelaktigt för kommunen och användarna. 

Yttrande över motionen 

En elektronisk dosett påminner användaren om när medicinen ska tas och matar 

även fram de aktuella pillren. Om medicinen inte tas kan dosetten larma och vissa 

dosetter kan även skicka ett meddelande till en närstående. En sådan dosett kan på 

köpas på bland annat apotek och det är en kostnad som varje användare idag själv 

står för precis som manuella dosetter. 

Kommunens uppdrag 

Kommunens vård och omsorg omfattar endast biståndsbedömd hjälp. En 

elektronisk dosett ingår inte i biståndsbedömningen utan är en vara som vem som 

helst kan köpa. De personer som blir beviljade hemtjänst för hjälp med sin 

medicinering har oftast mer omfattande behov än en påminnelse om att ta sin 

medicin.  

En utredning kring detta anses inte motiverad och förslaget är att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 

1. Motion från Sandra Bjelkelöv (SD), dok nr 118303. 

2. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att avslå motionen med 

motiveringen att elektroniska dosetter är ett hjälpmedel som varje person själv 

kan köpa, precis som manuella dosetter (Carina Ohlsons (C) tjänsteutlåtande 

2022-02-04, dok nr 129428). 

3. Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar avslå motionen med 

motiveringen att elektroniska dosetter är ett hjälpmedel som varje person själv 

kan köpa, precis som manuella dosetter (omsorgsutskottets protokoll 

§ 26/2022, dok nr 129919). 
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Forts. § 39 

Yrkanden 

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

Carina Ohlsons (C) yrkar bifall till omsorgsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på omsorgsutskottets förslag och Sandra Bjelkelövs 

yrkande och finner omsorgsutskottets förslag antaget. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Den som stöder omsorgsutskottets förslag röstar Ja. 

Den som stöder Sandra Bjelkelövs yrkande röstar Nej. 

Omröstningsresultat 

Med tio Ja-röster för omsorgsutskottets förslag mot tre Nej-röster för Sandra 

Bjelkelövs yrkande antar kommunstyrelsen omsorgsutskottets förslag. 

 

Beslutande  Ja Nej Avstår 

Ola Wigg (S) ordf X 

Anette Nybom (S) X 

Sven-Erik Sjölund (S) X 

Stig Eng (C)  X 

Carina Ohlson (C) X 

Andreas Högdahl (NOP)  X 

Tor Tolander (M) X  

Per-Ola Wadin (L) X 

Peter Åström (L) X 

Sandra Bjelkelöv (SD)  X 

Johan Norrby (SD)  X 

Sigbritt Persson X 

Petra Modée (V) X 

Summa  10 3  
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§ 40 Dnr 2022-000051 

Firmatecknare för Nordanstigs kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utse kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) och kommunchef Erik 

Hedlund att i förening teckna kommunens firma.  

2. Som ersättare för Ola Wigg utse kommunstyrelsens vice ordförande Stig 

Eng (C) och som ersättare för Erik Hedlund utse ekonomichef Björn Hylenius.  

3. Beslutet gäller från 15 mars 2022 och ersätter tidigare beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska utse firmatecknare för Nordanstigs kommun. Det nu gällande 

beslutet togs för två år sedan och behöver aktualiseras. Förslaget är att samma 

personer som tidigare får teckna kommunens firma. Beslutet föreslås gälla från och 

med 15 mars 2022 och ska ersätta tidigare beslut.    

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att utse 

kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) och kommunchef Erik Hedlund 

att i förening teckna kommunens firma. Som ersättare för Ola Wigg utse 

kommunstyrelsens vice ordförande Stig Eng (C) och som ersättare för Erik 

Hedlund utse ekonomichef Björn Hylenius. Beslutet gäller från 15 mars 2022 

och ersätter tidigare beslut (Erik Hedlunds tjänsteutlåtande 2022-01-31, dok nr 

129507). 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att utse 

kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) och kommunchef Erik Hedlund 

att i förening teckna kommunens firma. Som ersättare för Ola Wigg utse 

kommunstyrelsens vice ordförande Stig Eng (C) och som ersättare för Erik 

Hedlund utse ekonomichef Björn Hylenius. Beslutet gäller från 15 mars 2022 

och ersätter tidigare beslut (ledningsutskottets protokoll § 28/2022, dok nr 

129801). 
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§ 41 Dnr 2021-000145 

Sammanställning av icke verkställda beslut enligt SoL 
och LSS 2021 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna kvartalsrapport 4, 2021 gällande ej verkställda beslut enligt SoL 

och LSS. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till funktionshindrade 

(LSS) är kommunen skyldig att rapportera till fullmäktige när gynnande beslut 

enligt SoL och LSS inte är verkställda inom tre månader. Med gynnande beslut 

avser ett beslut om en beviljad insats. 

Redovisning till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande ej verkställda 

beslut enligt SoL och LSS för kvartal 4, 2021: 

SoL ÄO, äldreomsorg. 

SoL OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning. 

LSS OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning. 

Finns gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum? 

Svar: Ja = * 5 ärenden gällande SoL ÄO, äldreomsorg. 

Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader 

från datum för avbrott? 

Svar: Nej 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteutlåtande, sammanställning av icke verkställda beslut enligt SoL och 

LSS, dok nr 129410. 

2. Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna kvartalsrapport 4, 

2021 gällande ej verkställda beslut enligt SoL och LSS (omsorgsutskottets 

protokoll § 14/2022, dok nr 129913). 
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§ 42 Dnr 2022-000036 

Redovisning av delegationsbeslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen ska beslut som är fattade på delegation återrapporteras till 

kommunstyrelsen på nästkommande sammanträde, 

Vid dagens sammanträde redovisas följande delegationsbeslut: 

Nya tillsvidareanställda per januari 2022 

Omsorgsutskottets protokoll 2022-02-14 

Ledningsutskottets protokoll 2022-02-15 

Utbildningsutskottets protokoll 2022-02-15 

Fördelning av tillfälligt coronarelaterat krisstöd till föreningar 2021 

Utredning Lex Sarah-rapporteringar från hemtjänsten i Harmånger 28 februari 2022 

Delegationsbeslut utbildningsverksamheten tertial 3/2021 
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§ 43 Dnr 2022-000037 

Delgivningar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Lägga delgivningarna till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande delgivningar redovisas: 

Protokoll 

Nordanstigs Bostäder AB 2022-02-09, 2022-02-14 

Nordanstigs Fjärrvärme AB 2022-02-07 

Fiberstaden AB 2022-01-31 

Samordningsförbundet Gävleborg 2022-02-04 

Gemensam nämnd för FoU Välfärd-Hjälpmedel-RegNet 

Företagshälsovårdsnämnd 2022-02-04 

Övrigt 

Lägesrapport 8 Gemensam lönehantering fas 2 och 3 
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§ 44 Dnr 2022-000038 

Information och övriga ärenden. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Val av ny ersättare i utbildningsutskottet 

Som ny ersättare i utbildningsutskottet efter Lars-Ove Gradin (C) utse John 

Henric Bornemann (C). 

2. Marktillsyn och markärenden i kommunen 

Uppdra till verksamheten att på nästa sammanträde svara på frågorna om en 

raststuga i Gnarp där bygglovet eller byggnationen är överklagat samt vem det 

är som är ansvarig om en person som vandrar efter tex Vallstigen skadar sig. 

Sammanfattning av ärendet 

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

väcka eventuella extraärenden. 

Information till vårdnadshavare och anhöriga 

Sandra Bjelkelöv (SD) föreslår att vårdnadshavare till barn i förskola och skola 

borde informeras om vad personalen säger till barnen när de pratar och informerar 

om kriget och situationen i Ukraina. Detta gäller även anhöriga till brukare inom 

vård- och omsorgsverksamheten. Det kanske även borde göras en inventering av 

eventuella skyddsrum och en översyn om de behöver göras i ordning. Även Tor 

Tolanders fråga om skyddsrum diskuteras. 

Ola Wigg (S) informerar om att det är MSB, Myndigheten för skydd och beredskap 

som ansvarar för skyddsrum. När det gäller information till vårdnadshavare så  

verkar det ha gått ut information i vissa skolområden men inte till andra delar av 

kommunen. 

Val av ny ersättare i utbildningsutskottet 

Carina Ohlson (C) föreslår att kommunstyrelsen utser en ny ersättare i 

utbildningsutskottet efter Lars-Ove Gradin (C) och föreslår John Henric 

Bornemann (C). 

Marktillsyn och markärenden i kommunen 

Stig Eng (C) frågar om en raststuga i Gnarp där bygglovet eller byggnationen är 

överklagat. Vidare frågar han vem det är som är ansvarig om en person som vandrar 

efter tex Vallstigen skadar sig. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons förslag om ny ersättare i 

utbildningsutskottet och finner det antaget. 
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§ 45 Dnr 2022-000108 

Ändring av antal ledamöter i krisledningsnämnden 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Ändra antalet ledamöter i krisledningsnämnden till fem ledamöter och inga 

ersättare.  

2. Kommunstyrelsens ordförande ska även vara ordförande i 

krisledningsnämnden. 

3. Anta förslag till reviderat reglemente för krisledningsnämnden att gälla från 

och med 1 april 2022.  

4. Välja (fem) som ledamöter i krisledningsnämnden. Valet avser perioden från 

1 april 2022 till 31 december 2022.  

5. Den tidigare utsedda krisledningsnämnden upphör därmed att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktigeberedningen för demokrati har vid sitt arbete med att se över den 

politiska organisationen lämnat ett förslag på att kommunens krisledningsnämnd 

ska minskas från den nu rådande med kommunstyrelsens 13 ledamöter till att bestå 

av fem ledamöter. Anledningen är att det i kris kan vara svårt att med kort varsel få 

nämnden att sammanträda och vara beslutsför. 

Vidare föreslår fullmäktigeberedningen för demokrati att förslaget om att förändra 

krisledningsnämnden går till fullmäktige direkt för beslut. Eventuella övriga 

förändringar i den politiska organisationen planeras att gälla från och med nästa 

mandatperiod och kommer upp för beslut senare. 

Beslutsunderlag 

1. Fullmäktigeberedningen för demokrati föreslår att fullmäktige beslutar att 

ändra antalet ledamöter i krisledningsnämnden till fem ledamöter och inga 

ersättare. Kommunstyrelsens ordförande ska även vara ordförande i 

krisledningsnämnden (kommunstyrelsens 13 ledamöter) upphör därmed att 

gälla (fullmäktigeberedningen för demokratis protokoll § 6/2022, dok nr 

130150). 

2. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag till reviderat 

reglemente för krisledningsnämnden att gälla från och med 1 april 2022. Välja 

(fem) som ledamöter i krisledningsnämnden. Valet avser perioden från 1 april 

2022 till 31 december 2022. Den tidigare utsedda krisledningsnämnden upphör 

därmed att gälla (Björn Hylenius och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2022-03-

07, dok nr 130063). 

3. Förslag till reviderat reglemente dok nr 130078. 

  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31(32) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-08 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 45 

 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till förslagen. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget. 
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§ 46 Dnr 2022-000120 

Nominering till SmåKom:s styrelse 

Kommunstyrelsens beslut 

Nominera Ola Wigg (S) till styrelsen för SmåKom. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs kommun är medlem i SmåKom som är en samverkansförening för små 

kommuner i Sverige. 

SmåKom har en styrelse och det är dags att nominera kandidater till styrelsen. 

Yrkanden 

Ola Wigg (S) föreslår att Nordanstig nominerar honom till SmåKom:s styrelse. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt förslag och finner det antaget. 

 

 


