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Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö och digitalt via Teams, måndagen den 27 september 2021 
kl 09:00-12:45 

Beslutande 
 

Ola Wigg (S), Ordförande 
Daniel Gunsth (S) 
Stig Eng (C) 
Stefan Bergh (NOP) 
Petra Modée (V) ersättare för Petter Bykvist (V) 
Johan Norrby (SD) 
 
 

Övriga deltagande Eva Engström, kommunsekreterare 
Erik Hedlund, kommunchef 
Thomas Larsson, utbildningschef 
Hans-Åke Oxelhöjd, verksamhetschef 
Thomaz Nordh, enhetschef 
Björn Hylenius, ekonomichef 
Anette Nybom (S), utbildningsutskottets ordförande 
 

Utses att justera Stig Eng (C) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö 2021-11-08 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 11-13 

 Eva Engström  

 Ordförande 

  

 Ola Wigg  

 Justerare 

  

 Stig Eng    

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelseberedningen för framtida fastighetsinvesteringar 

Sammanträdesdatum 2021-09-27 

Datum då anslaget sätts upp 2021-11-09 Datum då anslaget tas ned 2021-12-01 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Bergsjö 
 

Underskrift 

  

 Eva Engström  
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§ 11 Dnr 2020-000028  

Godkännande av dagordning. 

Kommunstyrelseberedningen för framtida fastighetsinvesteringars 
beslut 

1. Godkänna dagordningen med föreslagen ändring: 

Redovisning av pågående projekt. 

2. På grund av tidsbrist behandlas följande ärenden på nästa sammanträde: 

- Redovisning av pågående projekt. 

- Kommunstyrelseberedningen för framtida fastighetsinvesteringars  

  fortsättning och sammansättning. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunsstyrelseberedningen ska fastställa dagordningen. 

Följande extraärende föreslås: 

Pågående projekt 

Ärenden till nästa sammanträde 

På grund av tidsbrist flyttas det föreslagna extraärendet till nästa sammanträde 

tillsammans med ärende 4, KS-beredningens fortsättning och sammansättning. 
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§ 12 Dnr 2021-000280  

Långsiktig investeringsplan 

Kommunstyrelseberedningen för framtida fastighetsinvesteringars 
beslut 

En plan för 2022 års investeringar ska  fastställs i kommunstyrelsen i november 

2021 och en treårsplan för 2023-25 ska fastställs i december 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheten har sammanställt en långsiktig investeringsplan. 

Inför att den ska fastställas behöver den bearbetas politiskt för att få en bred 

majoritet. 

Förslaget har tidigare behandlats på sammanträdet 29 juni 2021 med uppdraget att 

varje parti skulle bearbeta och diskutera planen och fundera på vad som ska 

prioriteras i planen.  

Beslutsunderlag 

KS-beredningen för framtida fastighetsinvesteringar beslutar att den långsiktiga 

investeringsplanen behandlas vidare på kommunstyrelseberedningens nästa möte i 

augusti 2021. Partierna får i uppdrag att prioritera i planen och bör skicka 

eventuella frågor till verksamheten i god tid innan sammanträdet så att de kan 

förbereda sig väl (KS-beredningen för framtida fastighetsinvesteringars protokoll § 

10/2021, dok.nr. 126777).   

Yrkanden 

Petra Modée (V) yrkar på att en 1+3-årsplan fastställs med en 6-års arbetsplan. 

Stig Eng (C) yrkar att en 1+3-årsplan fastställs, eventuellt en 1+4-årsplan. 

Ola Wigg (S) yrkar att en 1+3-årsplan fastställs med sikt på resterande 6 år.     

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner sitt yrkande antaget. 
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§ 13 Dnr 2019-000121  

Förutsättningar för skolorna i Bergsjö och i Harmånger 

Kommunstyrelseberedningen för framtida fastighetsinvesteringars 
beslut 

Uppdra till utbildningsutskottet att arbeta vidare med ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har tidigare fattat ett inriktningsbeslut om att bygga en ny 

F-6-skola i Bergsjö. Behov av ny- eller ombyggnad finns för hela Bergsjö skola och 

även Backens skola i Harmånger. 

Olika alternativ diskuteras för de båda skolorna. Verksamheten kan påbörja 

utredning och planering för båda skolorna redan nu även om genomförande görs vid 

olika tidpunkter. 

Det är viktigt att noga planera lokalerna utifrån behov och elevunderlag, nu och om 

10-20 år. 

Kommunen har möjlighet att beställa en utökad prognos med statistikunderlag för 

antalet barn och elever på respektive ort. Utbildningsutskottet behöver arbeta mera 

med att bearbeta elevunderlaget för våra skolor. 

Utbildningschef Thomas Larsson och utbildningsutskottets ordförande Anette 

Nybom (S) föredrar ärendet. 

      

      

      

 

 


