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§ 199 Dnr 2017-000351  

Godkännande av dagordning  

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna dagordningen med redovisade ändringar.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med följande ändringar och anmälan av 

extraärenden. 

Extraärenden 

Utökat bidrag till Samordningsförbund Gävleborg. 

Utrivning av dammar.   

      

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(22) 

Sammanträdesdatum 

2018-10-23 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 200 Dnr 2018-000027  

Ordföranden informerar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson (S) informerar om följande aktuella 

ärenden: 

Brå och Folkhälsorådet 

Brå och Folkhälsorådet har genomfört trygghetsvandringar i Bergsjö 27/9 och 

Gnarp 2/10 tillsammans med polisen, Nordanstigs bostäder och 

Hyresgästföreningen.  

Kommunsamråd Regionen 28/9 

Regional utvecklingsstrategi (RUS) 

Webbenkäten ”Här vill jag leva 2030” har besvarat av nästan 500 personer i juni. 

Framtidsdagarna ska ligga till grund för en vision 2030. Under hösten kommer en 

vision och en analys att tas fram som underlag för det fortsatta arbetet. Lokala 

processer kommer att startas upp och nästa Framtidsdag genomförs i februari 2019.  

Resurscentrum 

Länsstyrelsen Gävleborg har fått ett resurscentrum för våldsutsatta av sammanlagt 

fyra i landet. Inledningsvis är uppdraget på två år med syfte att bekämpa mäns våld 

mot kvinnor.  

Inriktningen för pilotverksamheten är hedervåld mot unga (13-26 år). 

God och nära vård. Vad är nära vård? 

Invånarnas och patienternas behov i fokus när vården organiseras. 

Den vård som invånare och patienter behöver ofta. 

Den vård som inte kräver den fullt utrustade sjukvårdens resurser. 

Vanligt förekommande sjukdomar. 

Ofta förekommande insatser. 

Vården ska i huvudsak ges som öppenvård. 

Integrationen mellan primärvård, specialistvård och kommunal vård ska förstärkas 

och utvecklas. 

Ett paraply för pågående förbättringsarbeten i riktning mot en god och nära vård. 
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Forts. § 200 

 

Nära vård i Gävleborg-pågående satsningar 

Mobila team - en organisatorisk lösning för att hitta samverkan och lösa problem i 

processerna, inklusive bedömningsbilar. 

Tullhuset, Söderhamn mfl - byggnationer där vi samlar oss och utvecklar en Nära 

vård. Dessa ”närvårdscentra” ska fungera som språngbräda och ha en miljö som ger  

nya arbetssätt, e-hälsolösningar och även erbjuder akademisk utbildningsmiljö. 

Utveckla Hälsotorg och nyttja andra kompetenser i preventionsarbetet. 

Ny preventionsplan på gång. 

Vårdlinjer primärvård – psykiatri implementering och fortsatt utveckling. 

Hjärtsvikt –processflöde inom sjukvården med patienten i fokus. 

Digitalisering/e-hälsa. 

Samverkanslösningar mellan huvudmän för patientens bästa. 

Jobba för en ny gemensam öppenvård (specialistvård+PV) med patienten i fokus. 

Personcentrerad vård. 

Gemensam nämnd 

Helge utgår ur gemensam nämnd.Helge kan komma att förvaltas av Gävle kommun 

under förutsättning att kommunerna ställer sig bakom det. Frågan kommer att 

regleras genom ett mellankommunalt avtal. 

Regnet är avskrivet och klart och ingen fråga för gemensam nämnd. 

FOU välfärd ska organiseras från gemensam nämnd till Regionstyrelsen men 

kommer även fortsättningsvis att fungera på samma sätt och rapportera till 

gemensam nämnd. 

 

Kommunutredningen 5/10 

Deltagare: Peder Björk, Sundsvall; Sten-Ove Danielsson, Ånge; Monica Olsson, 

Nordanstig. Maria Wallner, Samordnare och Sverker Lindblad, Huvudsekreterare 

Kommunutredningen. 

Sverker visade presentation om Kommunutredningen. Utredningen har en 

Parlamentarisk kommitté, vilket innebär en tidig förankring. 

Delbetänkandet 2017 ledde till lagändring 2018.Kartan: 

Ser att Finland som har likartade utmaningar. De har inte haft så stor invandring och 

därför minskar de mindre orterna. Kanske det kommer se ut så i Sverige när 

invandrarvågen har lagt sig.EU länder kommer att ha en brist på yngre framöver. 

Kommer att ”springa om” Sverige i äldrebefolkning. 

Försörjningskvot visar ex 2 då ska man försörja sig själv och ytterligare en person. 

Kompetensförsörjning är den stora utmaningen. 

Stora krav på utbildning och validering av yrken av nyanlända. 

Hopslagning av kommuner: Borgholm och Mörbylånga på Öland tittar på att slå 

ihop kommunerna. 

Många kommuner har svag beställarkompetens. 

Kombination av åtgärder som är lösning. 

Försöksverksamhet inom olika områden kan göras när lagförslag har lagts. 
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Forts. § 200 

 

SKL och Upphandlingsmyndigheten vara behjälplig med rådgivning kring LOU i 

enskilda fall. 

Hitta samverkan som stärker kommun och region, ex kollektivtrafiken. 

Sundsvallsregionen: 

LA (lokal arbetsmarknad) Prognos. Tittat på infrastrukturplanering samt 

pendlingsmönster. Första steget är att tillåta och underlätta pendling med trafik och 

kollektivtrafik.  

Mälardalen har arbetat med kollektivtrafiken för att förenkla pendlingen. 

Kommunikationslösningar gör mycket i form av bekvämlighet och kostnad. 

 

Greiber 

Den 5/10 besökte kulturcheferna och Landshövdingen Grängsjö gamla skola där 

Jöran Österman förhandsvisade utställningen med Gunnar Greibers konst. 

Den 6/10 invigdes utställningen ”Här är Gunnar” på Bergsjögården. 

 

Samråd Hälsinglands utbildningsförbund(HUF) 10/10 

Revidering av konsortialavtal 

Revidering förbundsordning 

Ekonomisk modell 

Delårsbokslut 

Elevboende för gymnasie sär 

Övertagande av lokaler 

 

Ägarsamråd Överförmyndarnämnden 12/10 

Handlingsplanen 2017-2018 

Inför 2019, ekonomi och verksamhet 

Hälsingerådet 17/10 

Jimmy Westin från länsstyrelsen informerar om insatser och erfarenheter från 

sommarens bränder. 

Stefan Barenfeldt information om projektet ”Fishing in the middle of Sweden”. 

Positiv utveckling av projektet. 

Samverkansbryggan Hälsingegårdar- förslag till framtida organisation 

presenterades och diskuterades. 

Presentation av idé till Idrottsgala Hälsingland 2020. 

Rapport gällande eventuell förstudie kring förutsättningar för samverkan kring 

HVB-hem. Arbetas vidare med frågan. 
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Forts. § 200 

 

Krishanteringsråd 18/10 

Årets tema är: Totalförsvar 2.0 

Föreläsare: Kjell Mo från försvarshögskolan pratar om det säkerhetspolitiska läget 

och hotbilden . Föreläsningen avslutades med scenariodiskussion 

 

Samråd Hudiksvall 18/10 

Fiberstaden. Servitut eller ledningsrätt för våra fibernät diskuterades. 

Norrhälsinge miljö och räddning: Information om läget. Diskussion om att lägga in 

alkoholhandläggningen i den gemensamma nämnden. 

SSPF(Skola, socialtjänst, polis och fritid): Diskussion om 

eventuelltjänstemannasamverkan. 

Inköp Gävleborg: Diskussion om upphandlingsverksamheten när Gävle lämnar 

Inköp Gävleborg. 

Kronofogdemyndigheten har på lämnat ett förslag om att de flyttar sin verksamhet 

från Hudiksvall. Hudiksvalls kommun har yttrat sig över förslaget. 
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§ 201 Dnr 2018-000028  

Information från ledningsutskottets verksamheter. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Ledningsutskottets ordförande Stig Eng (C) informerar om följande aktuella 

ärenden: 

Det pågående arbetet i Visit Hälsingland Gästrikland AB. 

Utrivning av dammar i Gnarp och eventuell påverkan på vattentäkten i Sörfjärden.  
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§ 202 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: 

Generella statsbidrag. 

Gnarps skola: Den nuvarande rektorn har sagt upp sig från sitt rektorsuppdrag. 

Den årlig tillsyn av förskoleverksamheten vid Hosiannaskolan är genomförd. 

Verksamhetschef Eva Fors informerar om situationen vid Gnarps skola samt 

redovisar antalet behöriga lärare. Eva Fors och rektor Per Dahlström kommer att gå 

in som rektorer på den vakanta rektorstjänsten vid Gnarps skola.  
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§ 203 Dnr 2017-000374  

Redovisning om skolans verksamheter enligt årshjulet. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Uppdra till utbildningsutskottet att anpassa redovisningen i årshjulet. 

2. I övrigt godkänna rapporten.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Eva Fors redovisar ett förslag till årshjul 2019 för uppföljning av 

skolans verksamheter. 
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§ 204 Dnr 2018-000030  

Information från omsorgsutskottets verksamheter. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottets ordförande Åke Bertils (S) informerar om ekonomin för 

verksamheten och utskottets arbete med att få verksamhetens kostnader inom 

tilldelad budgetram. 

Den Sociala myndighetsnämnden kommer att avslutas vid årsskiftet 2018/2019 och 

myndighetsutövningen läggs över på kommunstyrelsen som kommer att fördela 

uppdragen på två utskott, utbildningsutskottet och omsorgsutskottet.  
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§ 205 Dnr 2018-000058  

Verksamhetsuppföljning: Nordanstigs Bostäder och 
Nordanstigs Fjärrvärme. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Vd i bolagen Nordanstigs Bostäder AB och Nordanstigs Fjärrvärme AB, Birger 

Tellin och ekonom Caroline Nordholm-Jakobsen redovisar verksamheten i bolagens 

delårsbokslut. 

Nordanstigs Bostäder redovisar ovanligt höga kostnader under första kvartalet på 

grund av de stora snömängderna och det kalla vädret i vintras. Vidare redovisas nya 

lägenhetsbestånd och uthyrningsgraden på olika orterna. 

Nordanstigs Fjärrvärme har tre värmeproduktionsanläggningar placerade i Bergsjö, 

Harmånger och Strömsbruk. Dessa tre anläggningar försörjer i huvudsak 

kommunens fastigheter, bostadsbolagets lägenheter samt några privata bostäder.  

Nytt i Nordanstigs Fjärrvärme AB är två vattenkraftverk. 

Per 30 juni 2018 redovisar bolaget ett positivt resultat med 516 tkr vilket är bättre 

än budget.  
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§ 206 Dnr 2018-000067  

Ekonomirapport. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Uppdra till verksamheterna ska arbeta för en budget i balans och därmed 

minska underskottet så att kommunen inte behöver lägga en återtagandeplan 

för att komma i balans efter underskottet. 

2. I övrigt godkänna rapporten.  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Björn Hylenius föredrar det ekonomiska utfallet för 

kommunstyrelsens verksamheter och för kommunen som helhet per september 

2018. 

Verksamheterna redovisar följande beräknade utfall på helår: 

Staben  1 154 tkr 

Samhällsutv. och kom.  2 416 tkr 

Teknik och Hållbarhet  947 tkr 

Utbildning  -4 881 tkr 

Vård och Omsorg  -11 823 tkr 

Social Omsorg  -9 627 tkr 

Prognosen på årets resultat för 2018 för kommunen som helhet är ett underskott på 

4 980 tkr mot ett budgeterat positivt resultat på 8 854 tkr.  

      

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar att verksamheterna ska arbeta för en budget i balans och därmed 

minska underskottet så att kommunen inte behöver lägga en återtagandeplan för 

underskottet.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget. 
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§ 207 Dnr 2018-000308  

Skattesats 2019 för Nordanstigs kommun. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Fastställa skattesatsen för 2019 till 22:51 kronor per skattekrona, det vill säga 

oförändrad. 

Deltar inte i beslutet 

Ulf Lövgren (S) deltar inte i beslutet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige ska inför varje nytt år fastställa skattesatsen för Nordanstigs 

kommun. I det förberedande budgetarbetet har intäkterna beräknats utifrån en 

oförändrad skattesats.  

Beslutsunderlag 

1. Ekonomienheten föreslår att fullmäktige beslutar fastställa skattesatsen för 

2019 till 22:51 kronor per skattekrona, det vill säga oförändrad (Pahlbergs och 

Unborgs tjänsteutlåtande 2018-09-25). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar fastställa skattesatsen för 

2019 till 22:51 kronor per skattekrona, det vill säga oförändrad 

(ledningsutskottets protokoll § 152/2018).            

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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§ 208 Dnr 2017-000352  

Stadgar för Gunnar Greiber stipendiefond. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Anta förslag till stadgar för Gunnar Greibers stipendiefond med redovisad 

justering i § 9. 

2. Uppdra till kommunstyrelsen att bilda fonden. 

 

Sammanfattning av ärendet 

I kommunfullmäktige 2017-12-04 § 105  beslutades att en donationsfond ska bildas 

i syfte att förvalta arvet efter Else Nyström Greiber. I samma beslut uppdrogs till 

kommunstyrelsen att utforma stadgar för stipendiefonden, vilka detta ärende 

omfattar. 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet och redovisar en justering i 

stadgarnas § 9 enligt ledningsutskottets beslut. 

   

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelseförvaltning föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta 

förvaltningens förslag till stadgar för Gunnar Greibers stipendiefond samt att 

uppdra till kommunstyrelsen att bilda fonden (Pahlbergs och Oxelhöjds 

tjänsteutlåtande 2018-09-25). 

2. Ledningsutskottet beslutar uppdra till verksamheten att inför 

kommunstyrelsens sammanträde föra in i stadgarna en tydligare skrivning om 

att det är kommunstyrelsen som beslutar om utdelning ur fonden 

(ledningsutskottets protokoll § 154/2018). 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag till stadgar för 

Gunnar Greibers stipendiefond. Uppdra till kommunstyrelsen att bilda fonden 

(ledningsutskottets protokoll § 154/2018).             

Yrkanden 

Monica Olsson (S) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag med den redovisade 

justeringen i § 9.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.  
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§ 209 Dnr 2018-000036  

Verksamhetsuppföljning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar uppföljning av de olika verksamheterna under 

kommunstyrelsen, genom volymer och nyckeltal. Kommunchef Fredrik Pahlberg 

och ekonomichef Björn Hylenius redovisar följande: 

Antalet årsarbetare per månad för de olika verksamheterna.  

Sjukfrånvaron per månad var per augusti 2018, 5,4 %. 

Vidare redovisas verksamheternas volymer enligt följande: 

Beviljad korttidsvård som ännu inte verkställts. 

Antalet beslut om ekonomiskt bistånd och antalet avslagsbeslut. 

Antalet beviljade hemtjänsttimmar. 

Antalet inkomna bygglovsansökningar, givna startbesked samt nya tillsynsärenden. 

Verksamhetschef Eva Fors kompletterar redovisningen med antalet årsarbetare samt 

behörig personal, som har ökat.  

      

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(22) 

Sammanträdesdatum 

2018-10-23 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 210 Dnr 2018-000303  

Investering i välfärdsteknik i omsorgen. 

Kommunstyrelsens beslut 

Nordanstigs kommun ska rekvirera tilldelade statsbidrag för investering av 

välfärdsteknik under 2018.   

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheten för vård och omsorgs föreslår att Nordanstigs kommun ska rekvirera 

statsbidrag för en investering i välfärdsteknik under 2018.  

Syftet med stimulansmedlen är att göra det möjligt för kommunerna att öka 

investeringstakten av välfärdsteknik i verksamheter inom kommunal hälso- och 

sjukvård, social omsorg (omsorgen om personer med funktionsnedsättning och 

äldreomsorgen) samt hjälpmedelsområdet.  

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att Nordanstigs kommun rekvirerar tilldelade 

statsbidrag för investering av välfärdsteknik under 2018 (Pahlbergs och 

Ruthströms tjänsteutlåtande 2018-09-17). 

2. Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Nordanstigs 

kommun rekvirerar tilldelade statsbidrag för investering av välfärdsteknik 

under 2018 (omsorgsutskottets protokoll §78/2018).  

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till omsorgsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.  
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§ 211 Dnr 2018-000271  

Revisionsrapport: Granskning av förutsättningar för 
god måluppfyllelse i grundskolan. 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta verksamhetens förslag till yttrande över revisionsrapporten. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Revisionen har genomfört en granskning av förutsättningar för god måluppfyllelse i 

grundskolan. Revisionen vill ha kommunstyrelsens synpunkter på rapporten senast 

under oktober 2018. 

Revisionen skriver i rapporten att de anser att kommunstyrelsen i egenskap av 

huvudman för kommunens skolor ska ta ett ökat ansvar för att verksamheterna 

bedrivs ändamålsenligt och effektivt för att eleverna ska nå målen för utbildningen 

och utvecklas så långt som möjligt. Det betyder bland annat att säkerställa att det 

finns resurser och att dessa fördelas efter elevers förutsättningar och behov och att 

de används effektivt, särskilt vad gäller resurser för extra ordinärt stöd, samt att ett 

systematiskt kvalitetsarbete bedrivs i enlighet med skollagen så att 

kommunstyrelsen får adekvata underlag för att beslut om nödvändiga  åtgärder ska 

kunna fattas. 

Det systematiska kvalitetsarbetet är inte en slutrapport som ska läggas till 

handlingarna utan en startpunkt utifrån vilket huvudmannen och enheten ska verka 

för att eleverna når målen och skolan utvecklas.     

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att vid minst två tillfällen 

per budgetår avsätta en dag för att möta rektorer/förskolechefer, chef för 

elevhälsan och utbildningschef för att samtala om och få kunskap om hur 

enheterna arbetar och vilka utmaningar som de står inför (Eva Fors 

tjänsteutlåtande 2018-10-01). 

2. Utbildningsutskottet beslutar att verksamhetens förslag till yttrande 

granskningsrapporten överlämnas till kommunstyrelsen för beslut 

(utbildningsutskottets protokoll § 78/2018).  
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§ 212 Dnr 2018-000033  

Redovisning av delegationsbeslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Följande delegationsbeslut redovisas: 

Fullmakt till Fiberstaden för ansökan om att lägga ner optoledning i Trafikverkets 

vägområde. 

Utbildningsutskottets protokoll §§ 74-86/2018.  
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§ 213 Dnr 2018-000034  

Delgivningar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Lägga delgivningarna till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Följande delgivningar redovisas: 

Externa protokoll 

MittSverige Vatten & Avfall 2018-08-23 och 2018-09-20. 

Nordanstig Vatten AB 2018-08-23. 

Ostkustbanan 2015AB 2018-09-14. 

Delårsrapport 2018 för Hälsinglands utbildningsförbund. 

Minnesanteckningar från Regionalt kommunsamråd 2018-09-28. 

 

      

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(22) 

Sammanträdesdatum 

2018-10-23 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 214 Dnr 2018-000259  

Begäran om utökat bidrag för 2019 - 
Samordningsförbund Gävleborg. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bifalla begäran om utökat bidrag med 54 970 kronor till totalt 109 940 kronor. 

2. Finansieringen sker inom ram, konto Medlemsavgifter.  

Sammanfattning av ärendet 

Samordningsförbundet Gävleborg har inkommit med en begäran om utökade medel 

för att statens finansiering ska kunna öka. Förbundsordning är så utformad att staten 

finansierar verksamheten till 50 %, regionen 25 % och primärkommunerna 25 %. 

Verksamheten har inte kommit i gång i Bergsjö, men har fungerat i Harmånger. 

Skillnaden beror på att det inte har funnits fast läkare på plats i Bergsjö. FINSAM 

kommer att dra igång verksamheten även i Bergsjö och då ska verksamheten 

fungera fullt ut i Nordanstigs kommun. 

FINSAM finansierar myndighetssamverkan med samverkansgrupper som kallas 

”mysam” och ”trisam”. FINSAM finansierar utbildning för medarbetare inom 

social omsorg men också rena projekt i kommunens verksamhet till förmån för 

enskilda brukare i vår kommun. Arbetsmarknadsenheten i kommunen har beviljats 

ett projekt på 186 400 kronor av FINSAM. 

Förvaltning rekommenderar ett bifall då en ny begäran och dialog, gav nytt 

underlag som visar att FINSAM:s verksamhet utvecklas på ett positivt sätt i 

Nordanstigs kommun. 

För att beslutet ska verkställas, krävs enligt förbundsordningen, att samtliga 

kommuner i Gävleborgs län beviljar det utökade bidraget till FINSAM.  

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Samordningsförbundet Gävleborg ett 

utökat bidrag med 27 440 kronor till totalt 82 410 kronor. Finansieringen sker 

inom budgetram, konto Medlemsavgifter (kommunstyrelsens protokoll 

§ 191/2018). 

2. Staben föreslår att kommunstyrelsen beslutar bifalla begäran om utökat bidrag 

med 54 970 kronor till totalt 109 940 kronor och att finansieringen sker inom 

ram, konto Medlemsavgifter (Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande 2018-10-23).       

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till kommunchefens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.      
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§ 215 Dnr 2018-000035  

Information och övriga ärenden. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

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

väcka eventuella extraärenden. 

Informationer 

Dammutrivning i Gnarp 

Ulf Lövgren (S) frågar om dammutrivningen i Gnarp. Vem kommer att bekosta 

dammutrivningen? 

Verksamhetschef EvaLinda Grensman och ledningsutskottets ordförande Stig Eng 

(C) svarar att kommunen kommer att söka bidrag för kostnaden och att 

dammutrivningen kommer att genomföras inom det planerade projektet. 

Kostnadernas storlek är ännu inte klara. 

Vattenbrist i kommunen 

Kommunchef Fredrik Pahlberg informerar om att det råder vattenbrist för de med 

egen brunn i Trösten, Yttre och Haddäng. Det kommer att finnas möjlighet att 

hämta vatten via Nordanstig Vatten AB:s vattenverk i Ilsbo och i Jättendal. 

Infrastruktur för vägar 

Stig Eng (C) informerar om att en Infrastrukturplan för vägarna i länet kommer att 

antas i Region Gävleborg. Vägarna i Nordanstigs kommun är tyvärr inte 

prioriterade i denna plan.  

      

      

      

 

 


