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§ 23 Dnr 2017-000351  

Godkännande av dagordning  

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna dagordningen med föreslagna tillägg.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med följande ändringar och anmälan av 

extraärenden: 

Extraärenden 

Gallring av inspelade fullmäktigesammanträden. 

Sven-Erik Sjölund (S) 

Information webbplats Hassela. 

Sven-Erik Sjölund (S) 

Sponsringspolicy 

Håkan Larsson (M) 

Hagängsgården. 

Stig Eng (C) 

Fiskevårdsprojektet 

Ulf Lövgren (S) 

Anmälan av ny partiföreträdare för vänsterpartiet  
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§ 24 Dnr 2018-000027  

Ordföranden informerar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden Monica Olsson (S) informerar om följande aktuella ärenden: 

Statliga medel finns att söka för Lärcentra och distansundervisning. 

Högskolan i Gävle har blivit utnämnd till landets populäraste högskola och arbetar 

nu för att få fler studieplatser. 

X-Trafik AB planerar att köpa in extratåg och utöka samarbetet med SJ för att klara 

tågtrafiken i framtiden.  

Ung i Gävleborg är ett projekt sedan 2015 och riktar sig mot ungdomar som inte 

studerar och inte har något arbete. Eventuellt kan projektet komma att fortsätta. Det 

delprojekt som drivs i Nordanstigs kommun har nått bäst resultat i länet. 

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

ny Regional utvecklingsstrategi. Regionen kommer att bjuda in till en framtidsdag i 

Bollnäs 24-25 maj 2018. 

Utökad finansiering för Samordningsbundet. 

Näringslivsrådet 13 februari 2018 fick besök av arbetsintegrerade sociala företag. 

Gemensamt möte med Hälsingerådet och Gästrikerådet där man bl.a. diskuterade att 

bilda en gemensam kanal för samarbete i regionen, tex. genom ett kommunförbund. 

Inköp Gävleborg, Gävle kommun går ur kommunalförbundet så fort som möjligt. 

Personal håller på att rekryteras för att klara den nuvarande arbetsbelastningen i 

verksamheten.  
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§ 25 Dnr 2018-000028  

Information från ledningsutskottets verksamheter. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Ledningsutskottets ordförande Stig Eng (C) informerar om följande aktuella 

ärenden: 

Förhandlingar påbörjade om markförsäljning i Hassela. Plyfa har för avsikt att 

förvärva mark som de idag arrenderar av kommunen.  

Markköp inför Kustvägsprojekt Mellanfjärden-Stocka för att ge förutsättningar att 

öppna kustvägen mellan Mellanfjärden och Lönnånger. 

E4-dragningen, information om vägval. 

Alternativ A3 är det alternativ som Trafikverket har valt. Det är ett 

ställningstagande och är inte ett definitivt beslut (beslut går att överklaga). Det blir 

en landskapsbro över jordbruksmarken och Harmångersån. Tidplan: Samrådsplan i 

början av 2019. Fastställd våren 2021. Upphandling hösten 2021. Byggstart 2022 

och preliminärt byggklart 2024. Vägbredden, 2+2 eller 2+1, ska vara hanterat innan 

31 mars 2018. 

Organisationsförändringar. Förslag på vissa organisationsförändringar mellan 

verksamheterna pågår och är på kommunstyrelsens dagordning. 

Redovisning från Nordanstigsgalan. Evenemanget gick med underskott med 32 094 

kronor. Underskottet kommer att belasta 2017 års utfall. 

Ett projekt för yrkesfiskare har startats. Yrkesfiskare från Sundsvall i norr till Gävle 

i söder. 

Lokal livsmedelsstrategi. En träff har genomförts med lokala producenter, politiker 

och tjänstemän. Stor utvecklingspotential i Nordanstig. Det handlar om att öka 

självförsörjningsgraden i kommunen och i regionen. 

Besöket på Riksdagshusets frukostmöte om vårt Fiskevårdsprojekt.  
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§ 26 Dnr 2018-000029  

Information från utbildningsutskottets verksamheter. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsutskottets ordförande Erik Eriksson Neu (S) informerar om följande 

aktuella ärenden: 

Arbetsmiljöenkät. 

Delar ur årshjulet. 

Lagstadgad verksamhet och dess kostnader. 

Förslag till kommunstyrelsen att besluta om ett generellt anställningsstopp och att 

konsultuppdrag ska beslutas av kommunstyrelsen.  

Redovisning av incidentrapporter. 

Studieindelad timplan from hösten 2018. 

Språkval 

Tydligare regler för skolpeng. 

Barnahus 

Utredning om studievägledning m.m. 

Strategi för att ta till vara digitaliseringens möjligheter. 

Möjligheter att söka olika typer av statsbidrag. 

Arbetet pågår med att finansiera skolans verksamhet och hur budgeten för 2018 ska 

kunna hållas inom de olika enheterna. 

Sammantaget på skolans olika enheter är det 28 elever som har anpassad 

studiegång. 

Utskottet arbetar aktivt för en handlingsplan för att få verksamhetens budget i 

balans.  
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§ 27 Dnr 2018-000036  

Verksamhetsuppföljning, kommunstyrelsen 2018. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar uppföljning av de olika verksamheterna under 

kommunstyrelsen, genom volymer och nyckeltal. 

Personalchef Maritta Rudh föredrar sjukfrånvaron per sista december 2017. Under 

december ökade sjuktalet till 10,3 % mot 8,1 % december 2016. 

Kommunchef Fredrik Pahlberg redovisar följande: 

Antalet kommuninvånare var 9 463 per 1 november 2017. 

Antal årsarbetare per december 2017 var 695 mot 713 per december 2016. 

Bostadsanpassning. 

Bruksarea per elev och skollokaler. 

Antal beslut om försörjningsstöd. En digital hantering av biståndsbedömningen 

utreds. 

Antal beslut enligt LSS och SoL. 

Antalet vårdtimmar jämfört med budget. 

Personlig assistans - antal ärenden inom Socialförsäkringsbalken samt antal timmar 

inom LSS. 

Volymmått 2015-2017 inom utbildningsverksamheten. 

Antal ärenden inom Plan och Bygg.  
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§ 28 Dnr 2018-000030  

Information från omsorgsutskottets verksamheter. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Sociala myndighetsnämndens vice ordföranden Sigbritt Persson informerar från 

nämndens pågående verksamhet.  

En konsult är anlitat som ny IFO-chef och arbete pågår med 

kvalitetsledningssystem, avvikelserapportering, juridisk handledning för personalen 

och digitalisering av biståndsansökningar. 

Inom hemtjänstens verksamhet är två nattkameror installerade hos brukare.  
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§ 29 Dnr 2018-000067  

Ekonomirapport 2018. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Uppdra till verksamheten att vid nästa sammanträde redovisa en djupare analys 

av de större avvikelserna i det preliminära bokslutet. 

2. Uppdra till verksamheten att bereda ärendet att bygga ett trygghetsboende i 

kommunens regi. 

3. I övrigt godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Tf ekonomichef Björn Hylenius redovisar ett preliminärt resultat i bokslut för 2017 

för kommunens verksamheter. 

Nettokostnaderna var 567 mnkr och skatteintäkterna och statsbidragen 558 mnkr. 

Det ger ett resultat på -9,3 mnkr mot 5,8 mnkr i budget, en differens på 15,1 mnkr. 

De verksamheter som gått tyngst är Social omsorg, Vård och Omsorg samt 

Utbildning.  

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar att verksamheten får i uppdrag att vid nästa sammanträde 

redovisa en djupare analys av de större avvikelserna. 

Åke Bertils (S) yrkar att verksamheten får i uppdrag att bereda ärendet att bygga ett 

trygghetsboende i kommunens regi.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Åke Bertils yrkanden och finner 

dem antagna.  
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§ 30 Dnr 2018-000009  

Heltid som norm. 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta handlingsplan för Heltid som norm med målsättningen att ge möjlighet för 

medarbetare att i högre utsträckning kunna arbeta heltid.  

Sammanfattning av ärendet 

I kollektivavtal HÖK 16 mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och 

Svenska Kommunalarbetarförbundet har överenskommelse gjorts med 

målsättningen att tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala vid 

nyanställning och redan anställda medarbetare i högre utsträckning ska arbeta 

heltid. 

Att fler arbetar heltid är avgörande om vi ska kunna möta framtidens 

rekryteringsbehov och bidra till ett mer jämställt samhälle. 

En handlingsplan har arbetats fram under 2017 för utbildnings-, vård och omsorgs- 

samt kost och städ- verksamheterna. Arbetet kommer att genomföras i projektform 

under 2018-2020.  

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta handlingsplan för 

Heltid som norm med målsättningen att ge möjlighet för medarbetare att i högre 

utsträckning kunna arbeta heltid (ledningsutskottets protokoll §8/2018).  

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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§ 31 Dnr 2018-000044  

Försäljning av mark genom fastighetsreglering i 
Bergsjö-Berge 4:5 och 4:12. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Sälja del av fastigheten Bergsjö-Berge 4:5 och 4:12 till Jannes Bilservice i 

Bergsjö AB, org.nr. 556672-7037. 

2. Godkänna upprättat köpekontrakt.   

3. Fastställa köpeskillingen till 70 kr per kvm exklusive lantmäterikostnad dock 

högst 40 tkr. Total markareal är c:a 1 940 m2. Slutlig ersättning fastställes efter 

lantmäteriförrättningen. 

4. Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Jannes Bilservice AB har under ett antal år arrenderat mark av kommunen. I 

december månad 2017 gjorde ägaren Jan Svensson en framställan om att få 

förvärva det tidigare arrenderat markområde enligt bifogad karta.  

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar sälja mark enligt bifogat 

köpekontrakt till Jannes Bilservice AB Bergevägen 820 70 Bergsjö. Ersättningen är 

fastställd till 70 kr per kvm exklusive lantmäterikostnad dock högst 40 tkr. Total 

markareal är c:a 1 940 kvm. Slutlig ersättning fastställes efter 

lantmäteriförrättningen (ledningsutskottets protokoll §21/2018).  

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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§ 32 Dnr 2018-000055  

Försäljning av tomt Bergsjö Kyrby 9:40. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar  

1. Sälja fastigheten Bergsjö Kyrby 9:40 i Bergsjö församling till 620720-7512 

Jan Ivar Sture Svensson, Hulte 14, 820 70 Bergsjö. 

2. Fastställa köpeskillingen till 180 000 kronor. 

3. Godkänna upprättat köpekontrakt. 

4. Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Jan Svensson har gjort en framställan att få förvärva tomtmark, fastigheten Bergsjö 

Kyrkby 9:40 i Bergsjö. Avsikten med förvärvet är att bygga en villa i storlek och 

omfattning som gällande detaljplan medger. 

Tomten har en areal med 1 308 m2. Överenskommen köpeskilling, 180 000 kr vilket 

motsvarar 138 kr per m2.  

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar försälja fastigheten Bergsjö 

Kyrby 9:40 i Bergsjö församling till 620720-7512 Jan Ivar Sture Svensson, Hulte 4, 

820 70 Bergsjö. Fastställa köpeskillingen till 180 000 kr (ledningsutskottets 

protokoll § 22/2018).  

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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§ 33 Dnr 2018-000015  

Fördelning av projekt och visionsbidrag 2018. 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta följande fördelning av projekt och visionsbidrag för 2018: 

Ungdomsinitiativ 150 000 kr 

Ledarutbildning  100 000 kr 

KS Spontankassa  250 000 kr 

Projekt och visionsbidrag  960 000 kr 

Bygglovsavgift  40 000 kr 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har att fördela 2018 års budget för projekt och visionsbidrag på 

de olika ansökningsformerna.  

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar om följande fördelning av 

projekt och visionsbidrag för 2018: Ungdomsinitiativ 150 000 kr, Ledarutbildning 

100 000 kr, KS Spontankassa 250 000 kr, Projekt och visionsbidrag 960 000 kr,  

Bygglovsavgift, årlig 40 000 kr (ledningsutskottets protokoll § 19/2018).  
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§ 34 Dnr 2018-000043  

Omfördelning av lönekostnad mellan 
verksamhetsområden. 

Kommunstyrelsens beslut 

Flytta 576 tkr från Teknik och hållbarhet till Samhällsutveckling och 

kommunikation. 

Från  Till Belopp, 

kr Ansvar Slag  Enhet Ansvar Slag  Enhet 

22 50 0390 112 50 2210 417 000 

22 56 0390 112 56 2210 159 000 

Teknik och hållbarhet Samhällsutveckling och kommunikation 

Sammanfattning av ärendet 

Medel behöver flyttas om i 2018 års driftbudget.  

Efter att 2018 års budget fastställts så har beslut fattats för verksamheten 

Samhällsutveckling och Kommunikation. En tjänst har flyttats från Teknik och 

hållbarhet till Samhällsutveckling och kommunikation. Med anledning av detta 

behöver medel flyttas mellan verksamheterna.  

Beslutsunderlag 

1. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar flytta 576 tkr från Teknik 

och hållbarhet till Samhällsutveckling och kommunikation (Pahlbergs och 

Grensmans tjänsteutlåtande 2018-01-30). 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar flytta 576 tkr från 

Teknik och hållbarhet till Samhällsutveckling och kommunikation 

(ledningsutskottets protokoll § 20/2018).  
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§ 35 Dnr 2017-000027  

Revisionsrapport Granskning av fastighetsunderhåll. 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta verksamhetens förslag till kompletterande yttrande över revisionsrapporten.  

Sammanfattning av ärendet 

Revisionen har genomfört en granskning av kommunens fastighetsunderhåll. 

Kommunstyrelsen har under 2017 svarat på revisionens frågor i 

granskningsrapporten. Revisionen har nu begärt att kommunstyrelsen kompletterar 

sitt svar.  

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen antar verksamhetens förslag till 

yttrande (Pahlberg och Grensmans tjänsteutlåtande 2018-01-19). 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar verksamhetens förslag 

till yttrande (ledningsutskottets protokoll §12/2018).  

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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§ 36 Dnr 2018-000011  

Ansökan om LOVA-bidrag för fiskevårdsprojektet 
Rivning av damm vid Ängbodtjärnen i Andersfors. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Avsätta 40 000 kr från kommunstyrelsens förfogandemedel för 2018 och 

samtidigt besluta att dessa medel, tillsammans med 60 000 kr, som reserverats 

för att täcka utredningskostnaden för rivning av denna damm (KS § 237/2014-

09-11), ska utgöra underlag till kommunens medfinansieringsintyg till en 

ansökan om LOVA-bidrag för projektet ”Rivning av damm vid Ängbodtjärnen 

i Andersfors”. 

2. Uppdra till Infrastruktur och miljöutveckling att hos Länsstyrelsen ansöka om 

LOVA-bidrag för projektet senast den 1 februari.  

3. Beslutet att avsätta 40 000 kr från kommunstyrelsens förfogandemedel för 

2018 gäller under förutsättning att LOVA-ansökan beviljas.  

Sammanfattning av ärendet 

Som ett led i kommunens åtgärdsarbete enligt antagen fiskevårdsplan föreslås att 

kommunen ansöker om finansiering genom LOVA-bidrag för att utföra sådant 

arbete vid Ängbodtjärnen i Andersfors. Projektets totala budget uppgår till 

500 000 kr och finansieras till 80 procent genom det statliga LOVA-bidraget. I det 

tvååriga projektet ingår uppförandet av en sjötröskel och restaureringsåtgärder 

genom bland annat utrivning av regleringsdammen som idag utgör ett 

vandringshinder för fisk.  

Beslutsunderlag 

1. Fredrik Pahlbergs och EvaLinda Grensmans tjänsteutlåtande 2018-01-09. 

2. Ledningsutskottets protokoll §17/2018.  

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.  

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(22) 

Sammanträdesdatum 

2018-02-20 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 37 Dnr 2018-000014  

Medborgarundersökningen 2017. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna rapporten.  

Sammanfattning av ärendet 

En medborgarundersökning har genomfördes under hösten 2017 med ett 

slumpmässigt urval på 800 personer i åldrarna 18–84 år. Av dessa besvarade 39 

procent enkäten som är uppdelad i tre delar: 

Medborgarnas syn på kommunen som en plats att leva och bo på, Nöjd- Region- 

Index (NRI). 

Medborgarnas syn på kommunens verksamheter, Nöjd –Medborgar-index (NMI). 

Medborgarnas syn på sitt inflytande i kommunen, Nöjd –Inflytande –Index( NII). 

Medborgarundersökningen görs för att följa upp kommunens övergripande vision 

och mål samt för att fånga upp medborgarnas attityder till kommunen. 

Resultatet bör utgöra en viktig del av underlaget för kommande utvecklings- och 

förbättringsarbete med fokus på de områdena som Nordanstigs kommun kan 

påverka.  

Kommunchef Fredrik Pahlberg resultatet från undersökningen.  

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner rapporten (ledningsutskottets 

protokoll §18/2018).  
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§ 38 Dnr 2018-000033  

Redovisning av delegationsbeslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Följande delegationsbeslut redovisas: 

Omsorgsutskottets protokoll §§ 1-11/2018.  
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§ 39 Dnr 2018-000034  

Delgivningar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Lägga delgivningarna till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Följande delgivningar redovisas: 

Protokoll 

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd 2017-12-14. 

Hälsingerådet 2018-01-17. 

 

Övrigt 

Studieförbundet Bildas verksamhetsplan 2018. 

Analys och statistik för Hälsinglands utbildningsförbund. 

Sveriges Kommuner och Landsting, Överenskommelse om stöd till 

jämställdhetsarbete på lokal och regional nivå 2018-2020.  
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§ 40 Dnr 2017-000275  

Uppföljning Nordanstigsgalan. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade i § 22/2018 att uppdra till verksamheten att på nästa 

sammanträde redovisa en uppföljning av Nordanstigsgalan. 

Handläggare Thord Wannberg redovisar en ekonomisk uppföljning som visar att 

galan gjorde ett underskott med 32 094 kronor. Underskottet har finansierats i 2017 

års budget för medfinansieringsprojekt.  
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§ 41 Dnr 2018-000035  

Information och övriga ärenden. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ny partiföreträdare för vänsterpartiet. 

Godkänna anmälan av Petra Modée (V) som ny partiföreträdare efter Anette 

Nilsson (V). 

2. Sponsringspolicy 

Uppdra till verksamheten att lämna ett förslag till policy hur kommunen ska 

hantera sponsorer. 

3. Trygghetsboende på Hagängsgården 

Uppdra till verksamheten att bereda Stig Engs (C) förslag till trygghetsboende 

på Hagängsgården. 

4. Lägga övriga frågor till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Övriga ärenden: 

Ny partiföreträdare för vänsterpartiet. 

Vänsterpartiet anmäler att Petra Modée (V) utses som ny partiföreträdare efter 

Anette Nilsson (V). 

Sponsringspolicy 

Håkan Larsson (M) informerar om att det finns sponsorer som gärna vill lämna 

ekonomiskt stöd till verksamheter kring kommunens fiskevårdsprojekt. Håkan 

Larsson föreslår att verksamheten får i uppdrag att lämna ett förslag till policy hur 

kommunen ska hantera eventuella sponsorer. 

Trygghetsboende på Hagängsgården 

Stig Eng (C) föreslår att 12 lägenheter på övre planet i E-huset i Hagängsgården, 

Harmånger, snarast hyrs ut som en enklare modell av trygghetsboende. 

Fiskevårdsprojektet 

Ulf Lövgren (S) frågar om det är kommunens sak att köpa och nedmontera 

vattenkraftverk för att öppna för fria vandringsleder för fisk, eller om det finns 

synpunkter på att vattenkraftverken ska bevaras. 

Stig Eng (C) svarar på frågorna. 

Gallring av inspelade fullmäktigesammanträden. 

Sven-Erik Sjölund (S) anser att det var fel att gallra gamla inspelade 

fullmäktigesammanträden och att något av dem borde ha kunnat bevaras.  

Kommunikationschef Lars Larsson svarar att kommunen inte ägde inspelningarna 

och att den höga kostnaden för att bevara dem inte kunde motiveras då kvaliteten på 

inspelningarna var mycket dålig. 
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Forts. § 41 

 

Information på kommunens hemsida om elever i årskurs 6 i Hassela. 

Sven-Erik Sjölund (S) tar upp det som kommunen har skrivit på hemsidan utifrån 

fullmäktiges beslut om att ge eleverna i årskurs 6 i Hassela möjligheten att gå i 

Arthur Engberskolan i stället för att åka till Bergsjö centralskola. Sven-Erik Sjölund 

är kritisk till den negativa tonen i skrivningen.  

 

 


