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§ 200 Dnr 2021-000021 

Godkännande av dagordning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna dagordningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska fastställa dagordningen. 

Inga ändringar anmäls. 
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§ 201 Dnr 2022-000032 

Ordföranden informerar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

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

Sverige har en regering! Det är såklart viktigt.  

Region Gävleborg har en majoritet (som det verkar). Också det viktigt! 

Men jag känner en oro!  

Vi har idag etableringar inom vårt närområde. De sker strax norr om oss och har 

alla gemensamt att de är elintensiva och kräver en snabb utbyggnad av 

elkapaciteten.   

Det sker en nyindustrialisering i Europa och den är planerad i Norrland i Sverige! 

Det planeras för investeringar på 1 100 miljarder och kommer innebära 100 000 

arbetstillfällen.  Men den kräver som sagt en snabb utbyggnad av elkapaciteten, 

som endast, både praktiskt och teoretiskt kan genomföras genom vindkraft.  

Näringslivet är tydlig med att det är ett fönster nu på 5-10 år, sen är det för sent, då 

landar dessa investeringar i Spanien eller Marocko eller liknade, och där genom 

solenergi. 

Vi har nu en regering som enligt vad som gått att läsa sig till har för avsikt att 

stoppa vindkraftsutbyggnad.  

Stoppa Sveriges möjlighet att nå klimatmålet som vi har förbundit oss att följa. 

Och kanske framför allt inte vill prioritera Norrland.  

Jag är förstås färgad av att det inte är ”min” sida som styr i regering och region 

framöver. Men detta riskerar att slå hårt för oss för Norrland och för Sverige 

framöver. Svensk industri är idag världsledande tack vare deras miljökrav, inte 

genom lägre löner.  

Min vädjan är att vi alla i våra partier jobbar för utveckling även i Norrland, genom 

den gröna omställning som näringslivet idag driver.  

Regionens styre, ja den har inte ens en inriktning. Jag är väl rädd för att om den 

håller ända fram tills att den blir invald, att det blir ännu mer Gävlefokus och att vi 

får klara oss själv i allt högre grad.  
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§ 202 Dnr 2022-000033 

Kommunchefen informerar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund informerar om följande aktuella ärenden: 

Besöken i kommunens verksamheter fortsätter. Nu senast var det Hemsjukvården 

och Bergsjö skola. 

Träff med Bünsow Business Growth Forum i Sundsvall som är en tillväxtarena med 

fokus på framtidstro, attraktion och ökad tillväxt. 

Träff med Sundsvallsregionen och information om Torsboda industripark. 

Samrådsmöte med Nordanstigs Bostäder AB och deras ekonomiska utveckling. 

Träff med Caverion för uppföljning av EPC-projektet. Redovisning av projektets 

utveckling kommer på nästa fullmäktigesammanträde. 

Ett avtal om samarbete är påbörjat med MittUniversitetet i Sundsvall och inriktar 

sig på skola, vård och omsorg, näringsliv och folkhälsa. 

Ekonomin och omvärlden 

Den nya regeringen signalerar svårare tider med kostnadsökningar främst på mat 

och bränsle men även genom räntehöjningar. 

Inom kommunens verksamheter kommer kostnaderna att öka  för försörjningsstöd, 

ökade satsningar inom skolan och ökad pensionskostnad. Lönerörelsen aviserar att 

de kommer att begära en löneökning på 4,4 %. 

Sammanträdeslokalen Gunnar Greiber kommer att vara bokningsbar för 

förtroendevalda. Just nu under ombyggnadstiden går det inte att boka lokalen på 

grund av omkopplingar i säkerhetssystemet. 
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§ 203 Dnr 2022-000034 

Information från utskotten. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottets ordförande Carina Ohlson (C) informerar om aktuellt inom 

omsorgsutskottets verksamheter: 

Verksamheten inom vård och omsorg går fortsatt tungt. Det positiva är att vi vet 

orsakerna till det. Vi ser också att det i vissa fall är omöjligt att förutse när man 

lägger en budget vad som kan hända under ett år. 

Vi behöver bli attraktivare som arbetsgivare för att kunna få fler utbildade anställda 

inom vård och omsorg, jag upplever inte att det handlar om lönen, det handlar nog 

mer om att få inflytande (och ett nytt dokument som ska göra det lättare att känna 

större inflytande är taget, biståndsbedömning). Större inflytande på sina arbetstider 

kan också vara attraktivt.  

Jag väntar spänt på den utredning som jag bett om när det gäller framtida LSS, hur 

många kommer vi att ha som vi ska erbjuda boende och daglig verksamhet? 

Kan vi bygga om befintliga byggnader för att motsvara det behov som vi ser 

komma? 

Socialtjänsten ligger fortfarande inom budget om man ser hela verksamheten, vissa 

delar drar över medan andra ligger under sin budgetram.  

De som är i behov av försörjningsstöd har minskat med nästan en tredjedel och att 

vi tog besluten om att omorganisera och de beslut som togs innan, när det gäller att 

få människor att ta stegen mot egen försörjning, måste ses som mycket lyckade. 

Tyvärr ser vi att människor med försörjningsstöd nu far riktigt illa eftersom 

matpriserna ökat, men inte försörjningsstödet. 

Därför ser vi att vi måste ha en beredskap inför 2023 om regeringen inte tar sitt 

ansvar, vi att vi måste även fundera över de kommande storhelgerna, speciellt när 

det gäller barnfamiljer. 

Barnfattigdom är något vi måste motverka för att inte öka segregeringen ytterligare. 
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Forts. § 203 

 

Ledningsutskottets ordförande Stig Eng (C) informerar om aktuellt inom 

ledningsutskottets verksamheter: 

Nordanstigs manskör firade sitt 50-årsjubileum lördagen den 22 oktober på Teatern 

i Hudiksvall. Det framfördes ett tack till Nordanstigs kommun för den penninggåva 

som de hade fått i samband med jubiléet. 

Nordanstigs kommun kommer att fylla 50 år 2024 och planeringen för att 

uppmärksamma detta behöver påbörjas. 

Arbetet med modulerna för de tillfälliga SÄBO-platserna vid Sörgårdens 

äldreboende är påbörjat. 

Nybyggnation av idrottshallen invid Bergsjö skola kommer att påbörjas under våren 

2023. 

 

Utbildningsutskottets ordförande Anette Nybom (S) informerar om aktuellt inom 

utbildningsutskottets verksamheter: 

Ekonomi 

De mindre skolorna har svårt att hålla budget. Förskolorna ligger under budget. 

Översyn av resursfördelningen mellan verksamhetsformerna pågår därför.  

Gnarps skola fortsätter ligga inom ram.  

Interkommunala ersättningar och Hälsinglands Utbildningsförbund genererar 

underskott, som täcks internt. 

Utbildningsverksamheten som helhet prognostiserar ett nollresultat. 

Måluppfyllelse 

Betygsresultaten för årskurs 9, vårterminen 2022 är fortsatt goda.  

Behörigheten till gymnasiet har väsentligt förbättrats från förra läsårets 86 % till 

89,9 % för innevarande läsår, och ligger över rikssnittet som är 85 %. 

Meritvärdet på 229 är något lägre än förra året men i paritet med rikssnittet. 

Meritvärdet behöver vi förbättra så det möjliggör för eleverna att kunna välja 

gymnasial inriktning. 

Vi har ett stort glapp mellan pojkars och flickors resultat, till flickornas fördel. Här 

behövs insatser för att höja pojkarnas resultat. 

Liten grupp 

Under en tid har behovet av en liten enhet för att utåtagerande elever ska kunna 

förbättra sin måluppfyllelse, vuxit sig allt större. Samverkan inför att starta en sådan 

pågår. Uppdraget är att ”utgöra en tillfällig, relationsbegränsande arbetsplats, för 

högre måluppfyllelse hos kommunens mest utåtagerande elever i årskurserna  F - 4” 

Finansiering sker med socioekonomiska medel samt strategipengar.  
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Forts. § 203 

 

Ny läroplan 2022 

Särskolan ändras och benämns anpassad grundskola 

Förändringar har främst skett inom tre områden: 

• Kursplanerna 

• Bedömning och betygsättning 

• Värdegrunden 
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§ 204 Dnr 2022-000028 

Redovisning enligt årsplan för 
utbildningsverksamheten 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsutskottet informerar om sin verksamhet enligt årsplanen för 2022. 

Trygghet och studiero 

Förskolan 

Vi konstaterar att det finns väldigt enhetsspecifika aspekter på trygghet i våra 

förskolor. Barnen i Gnarp har till exempel flyttat in i en ny förskola med mycket 

glas i väggar och dörrar, vilket öppnat nya och delvis skrämmande perspektiv under 

en period av tillvänjning. På Arthur Engbergs förskola har sammanslagningen av 

förskola och fritidshem under öppning och stängning behövt en motsvarande 

period. Vi kan också konstatera att mycket av den problematik kring mörker och 

lampor som tidigare uppmärksammas kvarstår. Vi sätter förnyat hopp till att den 

nya e-tjänsten för beställningar hos Tillväxt och service ska lösa problemet. Vi 

behöver hur som helst bli bättre på att följa upp tidigare beställningar och detta 

gäller även grundskola och fritidshem. 

Diskussioner på temat Stopp min kropp har genomförts med barnen på flera 

enheter. Upplevelsen är att detta tagits emot väl. 

Ett generellt, nytillkommet problem verkar vara att de nya belysningssläckarna är 

för snålt ställda vilket gör att plötsligt mörker kan skrämma barn. 

Analyser har i höst genomförts med deltagande av specialpedagog vilket har 

upplevts som en tillgång för kvaliteten i slutsatserna. Att vi nu gör dessa analyser 

två gånger om året har höjt medvetandenivån hos personalen. Upplevelsen är att vi 

arbetar mycket bättre med trygghetsfrågorna på enheterna. Barnen och 

vårdnadshavarna upplever också stor trygghet, vilket förhoppningsvis kan bekräftas 

i våren enkätundersökningar. 

Åtgärder i förskolan: 

1. Ny ruta i arbetsmallen – ”Vad har hänt sedan förra analysen?” 

2. De automatiska belysningssläckarna behöver justeras. 

3. Forskning och beprövad erfarenhet – Vad är trygghet? Kompetensutveckling. 

Grundskolan 

På de två ställen där vi har nya så kallade multiarenor upplevs viss otrygghet runt 

dem. Verksamheten är inte uppstyrd, det behövs ett regelverk för vad som gäller 

under skoltid. 

Ny fråga om könsidentitet har upplevts som svår. 
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Forts § 204 

Generellt är eleverna mycket trygga på våra skolor, medan studiero uppvisar sämre 

resultat. Barn i behov har mycket stök runt sig, vilket påverkar allas arbetsmiljö. 

Barn i förskoleklassen, som är nya på skolan, uppvisar oftast något högre otrygghet. 

Där det varit omsättning på lärare syns också effekter på tryggheten. Att vi kan göra 

dessa iakttagelser är ändå ett tecken på att våra undersökningar fungerar. 

Omklädningsrum, duschutrymmen, toaletter, skolgård och matsal är platser som 

oftare kommer upp i samband med otrygghet. 

Värdegrundsföreläsningarna med Lisa Andersson Tengnér före och efter sommaren 

har i personaldiskussionerna lyfts fram som värdefulla och medvetandehöjande. 

Frågor om könsidentitet och samtycke spelas in i undervisningen. 

Åtgärder i grundskolan: 

1. Trivselledare - trivselprogrammet bjuds in till LG. 

2. Vad har hänt sedan förra året läggs till 

3. Forskning och beprövad erfarenhet - diskussion om vad trygghet och studiero är 

4. Duschväggar i omklädningsrummen. 

Fritidshemmen 

Endast fritidshemmet i Gnarp har hunnit lämna analys. 

Diskussionen i ledningsgruppen visar att trygghetssituationen i mångt och mycket 

ser ut som den gör i skolan, med samma platser som särskilt utsatta. Mest otrygghet 

råder vid frukost, utomhus och vid toaletterna. 

Diskussionen landade i att rutiner vid hämtning och lämning är särskilt viktiga för 

att skapa trygghet under hela dagen. 

Åtgärder på fritidshemmen: 

1. Rutiner för in- och utcheckning 

2. Vad har hänt sedan förra året läggs till 

3. Forskning och beprövad erfarenhet - diskussion om vad trygghet och studiero är 
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Fort § 204 

Måluppfyllelse år 3, 6 och 9 

 

Först och främst vill vi konstatera att vi nu använder data för våra analyser i mycket 

stor omfattning. Det är därför ett hinder att vi inte har ett system som kan leverera 

de data vi behöver. En alltför stor andel av tiden går åt till att manuellt knappa in 

och räkna och göra tabeller. Vi har svårt att hinna bli klara i tid. 

Som framgår av tabellerna ovan har gymnasiebehörigheten förbättrats kraftigt 

jämfört med föregående år och Nordanstig har nu klart högre behörighet än riket 

som helhet. Meritvärdet är i stort sett oförändrat och i nivå med rikssnittet. Vi 

konstaterade redan i våras att det inte är behörigheten som är vårt stora bekymmer, 

utan de jämförelsevis låga meritvärdena. Låga sådana medverkar till sämre 

valmöjligheter vid antagning till gymnasieskolan. Både förutsättningarna att klara 

en gymnasieutbildning och motivationen att göra det påverkas av detta. Vi måste ha 

högre förväntningar på våra elever. 

Vi kommer från och med 2022-års måluppfyllelseanalys särskilja pojkar och flickor 

sedan vi under analysen uppmärksammat den stora betygsdifferensen. 

Det vi ser som årets tre utvecklingsområden är: 

 - Könsperspektivet (1) 

 - NO-perspektivet (2) 

 - Mindre än godtagbara kunskaper (3) 

Könsperspektivet 

Skillnaden i meritvärde mellan pojkar och flickor har vi fått räkna fram manuellt 

(därav finns inte (Historiska?)  jämförande siffror vad gäller behörigheten, samt 

siffror för elever i år 3 och år 6). Det är en mycket stor skillnad. Faktiskt ett helt 

betygssteg. Pojkarna snittar på betyget D, flickorna på betyget C. Med den 

terminologi vi redan tidigare använt betyder det att varken pojkar eller flickor i snitt 

uppnår mer än godtagbara resultat. 

 

Vi kan också se att pojkar redan i år 3 och 6 har betydligt lägre resultat än flickor.  

Detta innebär att skolan inte tar sitt kompensatoriska ansvar i tillräckligt hög grad, 

utan att vi måste utveckla vårt arbete med att få pojkarnas måluppfyllelse att öka. 
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Forts § 204 

NO-perspektivet 

NO-blocket innehåller ämnena biologi, kemi och fysik. Vi kan i vår analys se att 

NO-ämnen är överrepresenterade i de ämnen där minst antal elever uppnår Mer än 

godtagbara kunskaper (A och B).  

 

Om man följer arbetet med NO-ämnen bakåt så kan se att eleverna har låga resultat 

redan i år 3 och 6. 
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Forts § 204 

Den teori som vi för närvarande arbetar kring är att vårt nuvarande material för NO-

undervisningen, NTA, är bra för att få eleverna att hamna på en godkänd nivå, men 

att i övergången från godkända resultat till att nå Mer än godtagbara-kunskaper så 

måste nog arbetet med NTA fördjupas - så att inte pedagogerna stannar vid första 

nivån. 

Åtgärder kommer att diskuteras i närtid. 

Sökta statsbidrag fram till 2022-10-17. 

Beslutsunderlag 

1. Redovisade statsbidrag dok nr 133344. 

2. Utbildningsutskottets protokoll § 72/2022, dok nr 133498. 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till utbildningsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget. 
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§ 205 Dnr 2022-000035 

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna rapporten. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har sammanställt en uppföljning av det ekonomiska utfallet per 

september månad 2022.  

Prognosen för underskott inom vård och omsorg ligger kvar.  

Övriga verksamheter visar överskott. 

Verksamheterna redovisar följande prognos på helår 2022: 

Staben  2 470 tkr 

Tillväxt och Service  5 579 tkr 

Utbildning  -9 tkr 

Vård och omsorg  -14 750 tkr 

Sociala myndighetsnämnden  0 tkr 

Avvikelser särskilda verksamheter visar i prognosen ett överskott på 14 726 tkr. 

Skatteintäkter, statsbidrag och övriga finansiella intäkter och kostnader visar i 

prognosen ett positivt resultat på helår med 21 581 tkr. 

Prognosen på helår är ett positivt resultat med 46 110 tkr. 

 

I månadsrapporten redovisas antal årsarbetare och antal anställda per månad samt 

sjukfrånvaron i verksamheterna per månad. 

Beslutsunderlag 

1. Ekonomirapport per september 2022, dok nr 133570. 

2. Verksamhetsuppföljning per september 2022, dok nr 133589. 
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§ 206 Dnr 2022-000287 

Mål och budget 2023-2026 Nordanstigs kommun 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Anta att beräkningsgrunden för 2023 – 2026 års skatteintäkter och generella 

statsbidrag grundas på följande invånarantal: 

1 november 2022 9 442 personer 

1 november 2023 9 429 personer 

1 november 2024 9 416 personer 

1 november 2025 9 406 personer 

2. Anta kommunfullmäktiges verksamhetsmässiga mål: 

• Utbildningsnivån skall öka. 

• Minskad miljöpåverkan och högre biologisk mångfald. 

• Befolkningen ska öka till 10 000 invånare. 

• Ökad jämlikhet och folkhälsa. 

3. Anta kommunfullmäktiges finansiella mål: 

• Koncernen ska ha ett positivt resultat som uppgår till två procent av 

skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal fastighetsavgift för 

varje år 2023 – 2026. Kommunens andel av detta resultat ska vara minst 

två procent. 

• Soliditeten inklusive total pensionsskuld ska förbättras årligen. 

• Likviditeten ska vara lägst 100 procent, det vill säga 

omsättningstillgångarna ska vara högre än de kortfristiga skulderna. 

• I ett långsiktigt perspektiv ska självfinansieringsgraden uppgå till 100 

procent. Undantag kan göras vid investeringar av större karaktär 

(exempelvis skolor och äldreboenden) med lång livslängd. 

4. Tilldela kommunstyrelsen uppdrag, mål och resurstilldelning 605 875 tkr för år 

2023, 616 677 tkr för år 2024, 629 039 tkr för år 2025 samt 642 791 tkr för år 

2026. 

5. Tilldela sociala myndighetsnämnden uppdrag, mål och resurstilldelning 22 593 

tkr för år 2023, 21 277 tkr för år 2024, 21 277 tkr för år 2025 samt 21 277 tkr 

för år 2026. 

6. I de fall olika mål som kommunfullmäktige uttalat skulle komma i konflikt 

med ramen så gäller att ramens storlek går i första hand fram till dess 

kommunfullmäktige fattar annat beslut. 
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Forts. § 206 

 

7. Anta ansvarstilldelningen i Mål och budget 2023–2026. 

Kommunfullmäktige beslutar om kommunstyrelsens uppdrag och mål samt 

resurstilldelning. 

• Kommunstyrelsen fördelar kommunstyrelsens uppdrag och mål samt 

resurser på och mellan verksamheterna. 

• Kommunchef fördelar uppdrag och mål samt resurser på och mellan 

programpunkterna inom respektive verksamhet. 

• Verksamhetschef fördelar uppdrag och mål samt resurser inom 

respektive programpunkt. 

• Enhetschef fördelar uppdrag och mål samt resurser inom sin enhet. 

Kommunfullmäktige beslutar om sociala myndighetsnämndens uppdrag 

och mål samt resurstilldelning. 

• Verksamhetschef fördelar uppdrag och mål samt resurser inom 

programpunkten. 

• Enhetschef fördelar uppdrag och mål samt resurser inom sin enhet. 

8. Anta investeringsförslag för 2023 – 2026. 

Kommunstyrelsens ansvarsområde: 

2023 20 000 tkr enligt flerårsplan (FP) 

2024 20 000 tkr enligt flerårsplan (FP) 

2025 20 000 tkr enligt flerårsplan (FP) 

2026 20 000 tkr. 

Tilläggsinvesteringar enligt flerårsplan: 

2023–2024, satsning respektive år  11 500 tkr 

- varav datorer skola/it-satsning 1 000 tkr 

- varav upprustning i samband med EPC 4 000 tkr 

- varav utemiljö skola/förskola 2 500 tkr 

- varav vägbelysning 4 000 tkr.  

2025–2026, satsning respektive år 9 000 tkr 

- varav utemiljö skola/förskola 5 000 tkr 

- varav vägbelysning 4 000 tkr. 

EPC-projektet är tidigare beslutad av kommunfullmäktige. Nivån för 2023 är 

15 903 tkr. 

Ram för investeringssatsning där separata beslut krävs av kommunfullmäktige: 

2023 80 000 tkr, enligt FP. 

2024 80 000 tkr, enligt FP. 

2025 80 000 tkr, enligt FP. 

2026 80 000 tkr. 
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Forts. § 206 

 

9. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inför 2023 fördela 2023 års 

investeringsbudget på specifika projekt preciserade med syfte, tidsplan och 

investeringskalkyl. 

10. Att såsom för egen skuld ingå borgen för Nordanstigs Bostäder AB:s 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 182,0 mnkr, jämte 

därpå löpande ränta och kostnader. 

11. Att såsom för egen skuld ingå borgen för Nordanstig Vatten AB:s 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 133,5 mnkr, jämte 

därpå löpande ränta och kostnader. 

12. Att kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att nyupplåna dvs, öka 

kommunens skulder under år 2023 med totalt 120,0 mnkr. 

13. Att kommunstyrelsen under år 2023 har rätt att omsätta lån, dvs låna upp de 

belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2023. 

14. I övrigt anta förslag till Mål och budget 2023–2026.  

15. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att påbörja mål- och budgetarbetet avseende 

2024 – 2027. 

Reservationer 

Petter Bykvist (V) reserverar sig till förmån för sitt yrkande. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har sammanställt Mål och budget 2023 – 2026 utifrån 

kommunstyrelsens majoritets direktiv. 

Ordföranden Ola Wigg (S) föredrar de förutsättningar som ligger till grund för 

budgetförslaget. 

Pandemin har lett till ökade kostnader främst för skyddsutrustning och ökad 

vikarieanskaffning inom vård och omsorg. Även kriget i Ukraina påverkar 

kommunens ekonomiska förutsättningar med de ökade priserna för livsmedel och 

drivmedel men även ökade kostnader för nybyggnation och renoveringar. 

Satsningar i budgetförslaget inrymmer inom Tillväxt och Service högre budget för 

satsningar på utemiljön med 2 mnkr, allmän uppsnyggning 500 tkr, detaljplanering, 

lekplatser och spontanidrottsplatser 100 tkr. 

Inom Utbildning är det satsningar inom förskolan och 100 tkr till en utredning om 

barnomsorg på nätter. 

Inom Vård och Omsorg satsning av LSS-bostäder i Sörgården samt ökat antal 

platser Bållebo 2 mnkr. 
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Budgeten innehåller kostnaden för arbetsskor och arbetskläder till viss personal, 

vidareutbildning av personal samt förstärkning av nattpersonalen. 

För sociala myndighetsnämnden är planen att kostnaderna ska minskas, dock en 

liten ökning av kostnaden för färdtjänst och riksfärdtjänst. 

Politikerkostnaden ökar i det nya förslaget till arvoden. Projektbidraget ökas med ca 

3 %. Även kommunstyrelsens förfogandemedel ökas. 

Investeringsmedel för EPC-projektet och 4 mnkr läggs på uppfräschning av 

utemiljön vid skolor samt datorer till elever. Vägbelysning 4 mnkr. Kvar är 80 mnkr 

för särskilda insatser. 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Björn Hylenius tjänsteutlåtande, dok nr 133249. 

2. Mål och budget 2023–2026, dok nr 133249. 

3. Budgetflyttar mellan verksamheter 2023, dok nr 133249. 

4. Vänsterpartiets budgetförslag dok nr 133643. 

Yrkanden 

Stig Eng (C), Ola Wigg (S) och Anette Nybom (S) yrkar bifall till 

ledningsutskottets förslag till budget i punkterna 1-15. 

Petter Bykvist (V) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag till budget i punkterna 

1-3, 6-7, 9-13 samt 15. För övriga punkter yrkar han bifall till Vänsterpartiets 

budgetförslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag under punkterna 1-3, 

6-7, 9-13 samt 15 och finner dem antagna. 

Ordföranden ställer därefter proposition på ledningsutskottets förslag och 

Vänsterpartiets förslag under punkterna 4-5, 8 och 14 och finner ledningsutskottets 

förslag antaget. 
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§ 207 Dnr 2022-000220 

Rapport Barn och ungas uppväxtvillkor 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen Gävleborg har tagit fram regionala lägesbilder av barns och ungas 

uppväxtvillkor. Detta mot bakgrund av Länsstyrelsen Gävleborgs arbete med samlat 

regionalt stöd för arbete med jämlik hälsa, där Länsstyrelsens huvudfokus ligger på 

insatser riktande till barn och unga (0-18 år). 

Lägesbilderna är framtagna ur en rad datakällor såsom Skolverket, SCB, 

Barnombudsmannen, Skolinspektionen, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. 

Vid dagens sammanträde presenteras en samlad bild av barn och ungas 

uppväxtvillkor i Nordanstigs kommun jämfört med övriga kommuner i länet. 

Föredragare av rapporten är Maria Dannerståhl på enheten för social hållbarhet på 

Länsstyrelsen Gävleborg. 
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§ 208 Dnr 2022-000298 

Uppföljning av Svenskt Näringslivs ranking 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 4 oktober 2022 lämnades ett uppdrag till 

verksamheten att vid kommunstyrelsens nästa sammanträde föredra en senaste 

näringslivsrankingen. 

Näringslivschef Mia Järliden besöker kommunstyrelsen informerar om de rankingar 

som mäter företagsklimatet i Sveriges kommuner. 

Näringslivsrankingen visar att Nordanstigs kommun kan bli bättre på lokal 

infrastruktur, öka förståelsen för företagande hos beslutsfattare, förbättra mobilnät 

och bredband samt erbjuda mer byggbar mark för olika verksamheter. 

Näringslivsenheten arbetar med En dörr in, vilket är ett samarbete med Region 

Gävleborg, Näringsliv och innovation. Enheten gör 2-3 besök i veckan hos några av 

kommunens alla företagare. 

Just nu håller näringslivsenheten på att arbeta fram en ny näringslivsstrategi och de 

arbetar även mycket med digitalisering. 
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§ 209 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. 

Ny förskola i Gnarp 

En utredning pågår kring besiktningsanmärkningar. Arbete med utemiljön pågår 

och beräknas vara klart under vecka 45. 

Ny idrottshall i Bergsjö 

Nytt möte med en arkitekt som tar fram nya skisser. En upphandlad entreprenör 

kommer att få möjlighet att prissätta den nya utformningen. Det blir ingen byggstart 

under 2022. 

Moduler Sörgården 

Upphandling av tolv lägenhetsmoduler till Sörgårdens äldreboende är klart. 

Framtagande av bygglovsritningar samt utredning för elanslutning och brand pågår. 
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§ 210 Dnr 2022-000286 

Årlig uppföljning av Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna rapport om årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 

för 2021 och förslag om handlingsplan. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) ska ingå som en naturlig del i den 

dagliga verksamheten i hela kommunen. Nordanstigs kommun strävar efter att hela 

tiden förbättra sin arbetsmiljö såväl organisatoriskt, socialt och fysiskt.  

Verksamheternas arbetsmiljöarbete ska kontinuerligt följas upp på ett sådant sätt att 

ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en god och hälsosam arbetsmiljö 

uppnås.  

Rapporten i ärendet redovisar Nordanstigs kommuns årliga uppföljning av SAM för 

år 2021 och utgår från ett antal frågor som besvarats av chefer och skyddsombud. 

Inom flera enheter har uppföljningen genomförts tillsammans med medarbetare vid 

arbetsplatsträffar. I rapporten finns en sammanställning av vad som fungerar bra 

och förbättringsområden som verksamheterna har med sig i sitt fortsatta 

arbetsmiljöarbete framledes. 

HR-specialist Anna-Lena Sjölander föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen godkänner rapport om årlig 

uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) för 2021 och förslag om 

handlingsplan (Erik Hedlunds och Maritta Rudhs tjänsteutlåtande 2022-10-11, 

dok nr 133286). 

2. Slutrapport – Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, dok nr 

133286. 

3. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapport 

om årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) för 2021 och 

förslag om handlingsplan (ledningsutskottets protokoll § 200/2022, dok nr 

133580). 

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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§ 211 Dnr 2022-000292 

Ny taxa för fjärrvärme 

Kommunstyrelsens beslut 

Uppdra till verksamheten att komplettera beslutsunderlaget med bolagets 

beräkningar av taxeökningen samt exempel på prisökningen för en villa och en 

lägenhet. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Höja fjärrvärmetaxans rörliga del med 31,5 procent från och med 1 januari 2023. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen i Nordanstigs Fjärrvärme AB har lämnat ett förslag på ny fjärrvärmetaxa. 

Med anledning av att kostnaderna för pellets har ökat markant och att taxan inte 

höjts sedan 2021, bör fjärrvärmetaxan justeras inför 2023. Bolaget föreslår att 

fjärrvärmetaxans rörliga del ska höjas med 23,6 procent från och med 1 januari 

2023. 

Beslutsunderlag 

1. Nordanstigs Fjärrvärme AB föreslår att fullmäktige höjer fjärrvärmetaxans 

rörliga del med 23,6 procent från och med 1 januari 2023. 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att höja fjärrvärmetaxans 

rörliga del med 23,6 procent från och med 1 januari 2023 (ledningsutskottets 

protokoll § 207/2022, dok nr 133587). 

Yrkanden 

Kent Hammarström (S) med stöd av Stig Eng (C), Carina Ohlson (C) och Johan 

Norrby (NoP), yrkar att taxan ska höjas med 31,5 %, detta med anledning av att 

bolagets förslag har ett procentuellt räknefel. Beslutsunderlaget bör även 

kompletteras med bolagets beräkningar av taxeökningen. 

Eva Andersson (SD yrkar på att uppgifterna om prisökningen för en villa och en 

lägenhet ska tillföras som underlag till ärendet. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Kent Hammarströms och Eva Anderssons 

yrkanden och finner dem antagna. 
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§ 212 Dnr 2022-000136 

Ny plan- och bygglovstaxa 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Anta ny plan-och bygglovstaxa med stöd av 12 kap 10 § PBL.  

2. Delegera till byggnadsnämnden att besluta om mindre justeringar av beloppen 

i taxetabellerna A och B grundat på de belopp som ska utgå per timme 

handläggningstid i taxan, detta med hänsyn till prisindexuppräkning eller 

betydande kostnadsökningar inom verksamheten. 

3. Taxan ska gälla från och med 1 januari 2023. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsenheten har arbetat fram förslag till ny plan- och bygglovstaxa. 

Förslag till ny taxa är baserad på SKR:s beräkningsmodell och syftar till en mer 

rättvis och tydlig kostnadsfördelning för den myndighetsutövning som utförs.  

Den nuvarande modellen är uppbyggd med olika faktorer och baseras till största del 

på en åtgärds ytstorlek. Det nya förslaget innebär att kostnaden baseras på en 

genomsnittlig handläggningstid av en åtgärd och redovisas i tabellform. Beloppen 

som presenteras i taxetabellerna har beräknats genom en framräknad 

handläggningskostnad per timme för verksamheten som sedan har multiplicerats 

med en genomsnittlig tidsåtgång för den typ av ärenden som åtgärden avser.  

Handläggningskostnaden per timme utgörs av Nordanstigs kommuns 

genomsnittliga kostnad i kronor per år för en handläggare inom 

myndighetsområdet. Denna kostnad består av summan av tre olika delar – 

lönekostnad, del av gemensamma kostnader och eventuella myndighetsspecifika 

kostnader. Tiden utgörs av den tid i timmar per år en handläggare inom 

myndighetsområdet i kommunen i genomsnitt ägnar åt handläggning. 

Beslutsunderlag 

1. Byggnadsnämndens protokoll § 27/2022, dok nr 130207. 

2. Verksamheten föreslår att byggnadsnämnden godkänner förslag till ny plan-

och bygglovstaxa och föreslår kommunfullmäktige att anta ny plan-och 

bygglovstaxa med stöd av 12 kap 10 § PBL. Kommunfullmäktige föreslås ge 

delegation till byggnadsnämnden att besluta om mindre justeringar av 

beloppen i taxetabellerna A och B grundat på de belopp som ska utgå per 

timme handläggningstid i taxan, detta med hänsyn till prisindexuppräkning 

eller betydande kostnadsökningar inom verksamheten (Douglas Helsings 

tjänsteutlåtande 2022-02-17, dok nr 130207). 
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3. Förslag till ny plan- och bygglovstaxa, dok nr 130207. 

4. Uppskattning av handläggningstid, dok nr 130207. 

5. Jämförelser med andra kommuner, dok nr 130207. 

6. Ledningsutskottets protokoll § 195/2022, dok nr 133575. 

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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§ 213 Dnr 2022-000209 

Finansiering av kortsiktig lösning SÄBO-platser 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kostnader för inhyrning av moduler ska belasta kommunstyrelsens 

förfogandemedel år 2022 med 3,5 mnkr. 

2. Kostnader för inhyrning av moduler ska hanteras inom budgetram för Vård och 

omsorg år 2023 - 2026. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Den 7 juni 2022 beslutade kommunstyrelsen (KS) om hantering av det kortsiktiga 

och akuta behovet av ytterligare särskilda boendeplatser för äldre. Under fem år ska 

behovet tillgodoses genom inhyrning av externt ägda moduler som placeras vid 

Sörgården. KS beslutade också att finansieringen ska ske inom verksamheten Vård 

och omsorgs driftbudget. I tjänsteutlåtandet till det ärendet framgår att utökat antal 

boendeplatser innebär ökat behov av driftmedel samt att den totala kostnaden för 

kostnaderna i det läget inte kunde beskrivas. 

Nu har verksamheten tagit fram en beräkning för att hyra modulerna. Kostnaderna 

för modulerna väntas uppgå till totalt 12,5 mnkr över fem år. Det finns inte 

budgeterat utrymme för att verksamheten Vård och omsorg ska kunna hantera den 

kostnaden. Verksamheten föreslår att KS använder förfogandemedel för att hantera 

del av kostnaderna år 2022 och att resterande del av kostnaderna hanteras inom ram 

kommande år. 

Beslutsunderlag 

1. Kortsiktig lösning för SÄBO-platser - finansiering, tjänsteutlåtande, dok. nr. 

133219. 

2. Preliminär tidplan tillfälligt SÄBO, information till LU 2022-10-18, dok. nr. 

133365. 

3. Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kostnader för 

inhyrning av moduler ska belasta kommunstyrelsens förfogandemedel år 2022 

med 3,5 mnkr. Kostnader för inhyrning av moduler ska hanteras inom 

budgetram för Vård och omsorg år 2023–2026 (omsorgsutskottets protokoll 

§ 98/2022, dok nr 133480). 

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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§ 214 Dnr 2022-000069 

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Anta förslag till arvodesreglemente för förtroendevalda att gälla från och med 

1 januari 2023. 

2. Till förslaget ska tilläggas att dygnsersättningen för socialjouren ska ökas till 

det dubbla på storhelgerna påsk (4 dagar), midsommar (3 dagar), jul (3 dagar) 

och nyår (2 dagar) till första vardag utom lördag närmast efter 

helgdagsaftonen. 

3. Det ska även tilläggas att i ordförandenas arvoden ingår även eventuella 

uppdrag i kommunstyrelsens beredande råd. 

Reservationer 

Sven-Erik Sjölund (S), Stig Eng (C), Johan Norrby (NoP), Petter Bykvist (V) och 

Andreas Högdahl (NoP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Andreas 

Högdahls yrkande. 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras mellan kl. 14:45-15:00 för politiska överläggningar. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har beslutat att fastställa den politiska organisationen inför 

mandatperioden 2023-2026. Kommunfullmäktige bör även besluta om arvoden och 

andra ekonomiska förutsättning inför den kommande mandatperioden. 

Fullmäktigeberedningen för demokrati har uppdraget att bereda ärendet. 

Socialdemokraterna har sammanställt ett förslag till ersättning. Förslaget är baserat 

på olika procentsatser av en riksdagsledamots arvode till skillnad från idag då 

arvodena baseras på andelar. En av förändringarna är att kommunstyrelsens 

ordförande föreslås få 90 % av en riksdagsledamots arvode. Förslaget innebär även 

att oppositionsföreträdaren blir arvoderad med 40 % av en heltidstjänst. I övrigt 

innehåller förslaget mindre justeringar av arvodesnivåerna. 

Beslutsunderlag 

1. Fullmäktigeberedningen för demokrati föreslår att fullmäktige beslutar att anta 

förslag till arvodesreglemente för förtroendevalda att gälla från och med 

1 januari 2023 (fullmäktigeberedningen för demokratis protokoll § 17/2022, 

dok nr 133511). 

2. Förslag till arvodesreglemente för förtroendevalda, dok nr 133594. 

3. Ekonomisk beräkning av ändrade ersättningsnivåer, dok nr 133593. 
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Forts. § 214 

 

Yrkanden 

Kent Hammarström (S), med stöd av Andreas Högdahl (NoP), Petter Bykvist (V), 

Johan Norrby (NoP), Stig Eng (C), Carina Ohlson (C), Ola Wigg (S), Tor Tolander 

(M), Anette Nybom (S) och Sven-Erik Sjölund (S), yrkar tillägga att 

dygnsersättningen för socialjouren ska ökas till det dubbla på storhelgerna påsk (4 

dagar), midsommar (3 dagar), jul (3 dagar) och nyår (2 dagar) till första vardag 

utom lördag närmast efter helgdagsaftonen. 

Andreas Högdahl (NoP), med stöd av Petter Bykvist (V), Sven-Erik Sjölund (S), 

Johan Norrby (NoP) och Stig Eng (C), yrkar att alla som i förslaget från 

demokratiberedningen, har arvoden på 40 % eller mer, skall sänkas med 15 % 

utifrån föreslaget krontal och utifrån det beräkna vad det nya procenttalet blir. 

Tjänstgöringsgraden skall dock behållas. 

Stig Eng (C) yrkar tillägga i texten att i ordförandenas arvoden ingår även 

eventuella uppdrag i kommunstyrelsens beredande råd. 

Carina Ohlson (C) yrkar att alla arvoden ska beräknas i procent utifrån 

kommunstyrelsens ordförandes arvode. 

Ola Wigg (S), med stöd av Tor Tolander (M) och Anette Nybom (S), yrkar bifall till 

fullmäktigeberedningen för demokratis förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden utser fullmäktigeberedningen för demokratis förslag som 

huvudförslag. 

För att utse ett motförslag ställer ordföranden proposition på Andreas Högdahls och 

Carina Ohlsons yrkanden och finner Andreas Högdahls yrkande antaget. 

Ordföranden ställer proposition på fullmäktigeberedningen för demokratis förslag 

och Andreas Högdahls yrkande och finner fullmäktigeberedningen för demokratis 

förslag antaget. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Den som stöder fullmäktigeberedningen för demokratis förslag röstar Ja. 

Den som stöder Andreas Högdahls yrkande röstar Nej. 

Omröstningsresultat 

Med sju Ja-röster för fullmäktigeberedningen för demokratis förslag mot fem röster 

för Andreas Högdahls yrkande antar kommunstyrelsen fullmäktigeberedningen för 

demokratis förslag. En ledamot avstod från att rösta. 
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Beslutande  Ja Nej Avstår 

Ola Wigg (S) ordf X 

Anette Nybom (S) X 

Kent Hammarström (S) X 

Sven-Erik Sjölund (S)  X 

Stig Eng (C)   X 

Carina Ohlson (C)   X 

Andreas Högdahl (NOP)  X 

Tor Tolander (M) X 

Petter Bykvist (V)  X   

Per-Ola Wadin (L) X  

Johan Norrby (SD)  X 

Lars Hed (M)  X 

Eva Andersson (SD) X 

Summa  7 5 1  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer därefter proposition på Kent Hammarströms (S) och Stig 

Engs (C) tilläggsyrkanden och finner dem antagna. 
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§ 215 Dnr 2022-000281 

Avsiktsförklaring om samverkan kring digitalt slutarkiv 
med Dalarna 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Avge avsiktsförklaring om att ansluta sig till E-arkivcentrum i Dalarnas 

avtalssamverkan och deras modell kring samverkan gällande e-arkiv (digitalt 

slutarkiv) samt tillsammans genomföra en upphandling av ett e-arkivsystem 

under 2023. 

2. Godkänna den årliga kostnaden för e-arkiv för Nordanstigs kommun på 

114 441 kronor samt att kostnaden för införande ca 50 tkr  

(2,14 % av 2,336 mnkr) beaktas när beslut tas om budget. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Långsiktig slutförvaring av allmänna handlingar är en nödvändighet för att kunna 

klara de juridiska kraven enligt offentlighetslagstiftningen och arkivlagen. Äldre IT-

system som inte används i kommunen måste kunna arkiveras eller gallras på ett 

säkert sätt. 

Hälsingekommunerna har sedan januari 2021 ett gemensamt pågående projekt vars 

uppdrag är att upphandla och införa ett gemensamt e-arkiv (digitalt slutarkiv) för 

hälsingekommunerna.  

I februari 2022 gjorde det nuvarande projektet ett digitalt studiebesök hos E-

arkivcentrum i Dalarna, vilket är dalakommunernas motsvarande samverkan kring 

införande, drift och förvaltning av ett gemensamt e-arkiv. Ganska snart återkom E-

arkivcentrum med ett erbjudande till hälsingekommunerna om möjligheten att 

ansluta till deras avtalssamverkan och modell kring e-arkiv då deras avtal mellan 

kommunerna och leverantören av e-arkivet skulle sägas upp eller förlängas. Fem av 

sex kommuner i Hälsingland (Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ovanåker) 

är positiva till att ingå i denna samverkan (ställningstaganden från projektdeltagare, 

styrgrupp, kommunchef).  

Den årliga kostnaden för Nordanstigs kommun skulle bli  114 441 kronor och 

kostnaden för införandet ca 50 tkr (2,14 % av 2,336 mnkr). 

För att E-arkivcentrum ska kunna gå vidare i upphandling och planering behöver 

Nordanstigs kommun ge vår avsiktsförklaring att ingå en gemensam 

avtalssamverkan. 
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Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar avge avsiktsförklaring om 

att ansluta sig till E-arkivcentrum i Dalarnas avtalssamverkan och deras modell 

kring samverkan gällande e-arkiv (digitalt slutarkiv) samt tillsammans 

genomföra en upphandling av ett e-arkivsystem under 2023. Godkänna den 

årliga kostnaden för e-arkiv för Nordanstigs kommun på 114 441 kronor samt 

att kostnaden för införande ca 50 tkr (2,14 % av 2,336 mnkr) beaktas när beslut 

tas om budget (Erik Hedlunds tjänsteutlåtande 2022-10-10, dok nr 133241). 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att avge 

avsiktsförklaring om att ansluta sig till E-arkivcentrum i Dalarnas 

avtalssamverkan och deras modell kring samverkan gällande e-arkiv (digitalt 

slutarkiv) samt tillsammans genomföra en upphandling av ett e-arkivsystem 

under 2023. Godkänna den årliga kostnaden för e-arkiv för Nordanstigs 

kommun på 114 441 kronor samt att kostnaden för införande ca 50 tkr (2,14 % 

av 2,336 mnkr) beaktas när beslut tas om budget (ledningsutskottets protokoll 

§ 198/2022, dok nr 133578). 

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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§ 216 Dnr 2022-000262 

Ombyggnation av Stallet 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Genomföra en ombyggnation av Stallet på fastigheten Strömsbruk 1:9. 

2. Stallbackens förskola flyttar till Stallet efter ombyggnad. 

3. Komplettera befintlig utemiljö till förskolan. 

4. Riva Stallbackens förskola. 

5. Verksamheten ska bereda förslag på finansiering med preciserad 

investeringskostnad i underlaget till ledningsutskottets sammanträde i februari 

2023. 

6. Lägesrapport ska redovisas på kommunstyrelsens nästa sammanträde. 

 

Sammanfattning av ärendet 

På fastigheten Strömsbruk 1:9 finns idag två byggnader. Stallet och Stallbackens 

förskola.  

Stallbackens förskola är i behov av helrenovering. Stallet är idag, till stor del, 

oanvänt förutom ett gym samt en gymnastiksal.  

Stallets nyttjande har diskuterats politiskt vid flera tillfällen men något beslut har 

inte tagits om den ska rivas eller användas. Ett beslut om försäljning har tagits men 

inga intressenter har funnits så försäljning har uteblivit. 

Den föreslagna lösningen möjliggör rivning av 460 m2 byggnad, samtidigt som 

byggnaden Stallet kan behållas och inrymma både förskola samt gym och att 

idrottshallen kan behållas. Förslaget innebär att gym och gymnastikhall finns på 

ovanvåning samt förskola på bottenvåning. Verksamheterna hålls separerade genom 

olika entréer.  En hiss kommer att installeras, för att göra lokalerna tillgängliga. 

Tider för utnyttjande av lokaler för fritidsverksamhet styrs av förskolans aktiviteter.  

Investeringskostnaden i Stallet blir även en investering i Strömsbruk som ort, som 

genomgår ett tydligt generationsskifte, med inflyttning som följd. 

För att kunna påbörja framtagning av bygghandlingar samt utemiljö behöver ett 

investeringsbeslut tas.  

Ombyggnationen ska väljas efter en sammanvägning av investeringskostnad, 

byggnadernas driftskostnad och verksamhetsdriftskostnad, samt att 460 m2 

byggnad kan rivas. 
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Investeringskostnaden för Stallbacken bedöms uppgå till 25,5 miljoner kronor. 

Driftskostnaden jämfört med dagens kostnad ökar med ca 400 000 kronor per år. 

Bilagt finns en presentation med bedömda driftskostnader, som tidigare presenterats 

för ledningsutskottet. 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar genomföra en ombyggnation av 

Stallet på fastigheten Strömsbruk 1:9, att Stallbackens förskola flyttar till 

Stallet efter ombyggnad, att komplettera befintlig utemiljö till förskolan, att 

riva Stallbackens förskola samt att lån för investeringen om maximalt 

25,5 miljoner kronor får tas upp genom extern upplåning (Erik Hedlunds och 

Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande, 2022-10-05, dok nr 133175). 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att genomföra en 

ombyggnation av Stallet på fastigheten Strömsbruk 1:9. Stallbackens förskola 

flyttar till Stallet efter ombyggnad. Komplettera befintlig utemiljö till 

förskolan. Riva Stallbackens förskola. Verksamheten ska bereda förslag på 

finansiering med preciserad investeringskostnad i underlaget till 

ledningsutskottets sammanträde i februari 2023 (ledningsutskottets protokoll 

§ 202/2022, dok nr 133582). 

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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§ 217 Dnr 2022-000070 

Vägvalsutredning för vatten och avlopp Nordanstig 

Kommunstyrelsens beslut 

Återremittera ärendet till ledningsutskottet för att skyndsamt ytterligare bereda 

ärendet enligt följande: 

1. Väga in kostnaden för en kustväg mot kostanden för scenario 0 respektive 

scenario 1.  

2. Utreda besparingar inom hemtjänsten för den tid en kustväg enligt scenario 1 

ger jämfört med kostnaderna under de år det tar tills vi kan anlägga kustvägen 

som separat projekt.   

3. Väga in de miljömässiga aspekterna av slamhanteringen i scenario 0 respektive 

scenario 1.  

4. Väga in risker för/ökade kostnader av ökade framtida miljökrav på 

reningsverken i scenario 0 respektive scenario 1.  

5. Utreda in hur scenario 0 respektive scenario 1 svarar mot kommunens politiska 

utvecklingsvisioner.  

6. Utreda skillnaden i potentiella abonnenter mellan scenario 0 och scenario 1.   

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras mellan kl. 15:50-15:55 för politiska överläggningar. 

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstig Vatten AB och MittSverige vatten och avfall AB har gemensamt 

genomfört en vägvalsutredning över hur framtidens avloppssystem ska utformas i 

kommunen. Denna vägvalsutredning ska fastställas av kommunfullmäktige och 

därefter ligga som grund till framtida reinvesterings- och utvecklingsbehov. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därutöver att omgående påbörja arbetet, 

tillsammans med de båda bolagen, påbörja planeringen av en utökning av 

reningsverket i Mellanfjärden. 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att 

omgående, tillsammans med berörda kommunala bolag, arbeta fram ett 

reinvesterings- och utvecklingsförslag för reningsverket i Mellanfjärden och 

föra upp detta för beslut till kommunfullmäktige senast i mars 2023. 

Verksamheten föreslår att kommunfullmäktige i sin helhet antar den av 

Nordanstig Vatten AB och MittSverige Vatten och avfall AB framtagen 

vägvalsutredning för framtida avloppssystem i Nordanstigs kommun samt att 

scenario 0, alltså att bibehålla befintliga reningsverk och vidareutveckla dessa, 

är det som är strategin i framtiden (Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds 

tjänsteutlåtande 2022-10-11, dok nr 133285. 
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2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att uppdra till 

förvaltningen att omgående, tillsammans med berörda kommunala bolag, 

arbeta fram ett reinvesterings- och utvecklingsförslag för reningsverket i 

Mellanfjärden och föra upp detta för beslut till kommunfullmäktige senast i 

mars 2023. Ledningsutskottet föreslår även att fullmäktige beslutar att anta den 

av Nordanstig Vatten AB och MittSverige Vatten och avfall AB framtagen 

vägvalsutredning för framtida avloppssystem i Nordanstigs kommun i sin 

helhet. Scenario 0, alltså att bibehålla befintliga reningsverk och 

vidareutveckla dessa, är det som är strategin i framtiden (ledningsutskottets 

protokoll § 203/2022, dok nr 133583). 

Yrkanden 

Tor Tolander (M) yrkar att ärendet återremitteras för att väga in kostnaden för en 

kustväg, mot kostnaden för scenario 0 respektive scenario 1. Utreda besparingar 

inom hemtjänsten för den tid en kustväg enligt scenario 1 ger jämfört med 

kostnaderna under de år det tar tills vi kan anlägga kustvägen som separat projekt. 

Väga in de miljömässiga aspekterna av slamhanteringen i scenario 0 respektive 

scenario 1. Väga in risker för/ökade kostnader av ökade framtida miljökrav på 

reningsverken i scenario 0 respektive scenario 1. Utreda in hur scenario 0 respektive 

scenario 1 svarar mot kommunens politiska utvecklingsvisioner. Utreda skillnaden i 

potentiella abonnenter mellan scenario 0 och scenario 1.   

Stig Eng (C) med stöd av Carina Ohlson (C) och Johan Norrby (NoP) yrkar bifall 

till ledningsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag 

och finner att ärendet ska återremitteras. 
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§ 218 Dnr 2022-000244 

BRIS Ansökan om verksamhetsstöd 

Kommunstyrelsens beslut 

3. Bevilja Barnens rätt i samhället (BRIS) Region Nord 20 000 kronor i 

verksamhetsstöd för 2023. 

4. Bidraget finansieras ur kommunstyrelsens förfogandemedel. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Bris Region Nord ansöker om 20 000 kronor i verksamhetsstöd för 2023.  

BRIS är en organisation med stor samhällsnytta på många sätt. Därför föreslår 

kommunstyrelseförvaltningen att kommunstyrelsen beslutar att bevilja BRIS 

Region Nord 20 000 kronor i verksamhetsstöd för 2023 samt att bidraget finansieras 

ur kommunstyrelsens förfogandemedel. 

Beslutsunderlag 

1. Ansökan från BRIS Region Nord, dok. nr. 132484. 

2. Verksamheten föreslår att BRIS Region Nord ansökan om verksamhetsstöd 

2023 ska beviljas samt att bidraget ska finansieras ur kommunstyrelsens 

förfogandemedel (Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande, 

dok nr 132705). 

3. Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att bevilja Barnens rätt 

i samhället (BRIS) Region Nord 20 000 kronor i verksamhetsstöd för 2023, 

samt att bidraget finansieras ur kommunstyrelsens förfogandemedel 

(omsorgsutskottets protokoll § 96/2022, dok nr 133478). 
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§ 219 Dnr 2022-000291 

Anmälan av ny partiföreträdare för 
Sverigedemokraterna 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna Sverigedemokraternas anmälan om Mikael Brykner (SD) som ny 

partiföreträdare. 

Sammanfattning av ärendet 

Samtliga partier som är representerade i fullmäktige har rätt till en partiföreträdare. 

För Sverigedemokraterna har det denna mandatperiod varit Sandra Bjelkelöv (SD). 

Nu har partiet anmält att ny partiföreträdare för partiet blir Mikael Brykner (SD). 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Sverigedemokraterna dok nr 133332. 
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§ 220 Dnr 2022-000275 

Sammanträdesplan 2023 för kommunstyrelsen och 
fullmäktige 

Kommunstyrelsens beslut 

Fastställa följande sammanträdesdagar för kommunstyrelsen under 2023 samt 

uppdra till kommunstyrelsens presidium att planera arbetet för sammanträdesåret: 

3 januari 

7 februari 

7 mars 

4 april 

9 maj 

8 juni (torsdag) 

5 september 

3 oktober 

7 november 

5 december 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Fastställa följande sammanträdesdagar för kommunfullmäktige under 2023 samt 

uppdra till fullmäktiges presidium att planera arbetet för sammanträdesåret: 

27 februari 

27 mars 

24 april 

29 maj 

26 juni 

25 september 

23 oktober 

27 november 

 

Sammanfattning av ärendet 

Sammanträdesdatum för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska fastställas 

för år 2023. Staben har lämnat förslag till datum. 

Beslutsunderlag 

Verksamhetens förslag till sammanträdesdatum för 2023, dok nr 133226. 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 40(43) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-08 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 221 Dnr 2022-000160 

Sammanställning av ej verkställda beslut enligt SoL 
och LSS  

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna kvartalsrapport 2, 2022 gällande ej verkställda beslut enligt SoL 

och LSS. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service (LSS) är kommunen 

skyldig att rapportera till fullmäktige är gynnande beslut enligt SoL och LSS inte är 

verkställda inom tre månader. Med gynnande beslut avses ett beslut om en beviljad 

insats. 

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

beslut enligt SoL och LSS för kvartal 3, 2022. Redovisningen omfattar SoL ÄO, 

äldreomsorg; SoL OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning; och LSS 

OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning. 

Redovisningen visar att det finns sju gynnande beslut som inte verkställts inom tre 

månader från beslutsdatum, gällande SoL ÄO, till och med 30/9 2022. Det finns 

inga avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader från 

datum för avbrott. 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna kvartalsrapport 3, 

2022 gällande ej verkställda beslut enligt SoL och LSS (Erik Hedlunds och 

Karin Henningssons tjänsteutlåtande dok nr 133172). 

2. Omsorgsutskottet beslutar att betona vikten av ett snabbt verkställande av 

beslutet av byggande av nytt särskilt boende (KF 2019-11-25, § 156), då 

konsekvenserna blir kostsamma både gällande eventuella viten, 

personalkostnader och äldres rätt till värdigt boende. Omsorgsutskottet föreslår 

därefter att fullmäktige beslutar godkänna kvartalsrapport 2, 2022 gällande ej 

verkställda beslut enligt SoL och LSS (omsorgsutskottets protokoll § 95/2022, 

dok nr 133477). 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 41(43) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-08 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 222 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 oktober 2022 dok nr 133555 

Lotteritillstånd Bergsjö Kyrkliga Syförening dok nr 133390 

Fackliga ärenden januari till augusti 2022, dok nr 133554 

Fördelning av lokalt aktivitetsstöd 65+ och funktionsvariation, dok nr 133449 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 42(43) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-08 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 223 Dnr 2022-000037 

Delgivningar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Lägga delgivningarna till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande delgivningar redovisas: 

Protokoll 

Samordningsförbund Gävleborg2022-10-14 med delårsrapport 2022 

Nordanstigs Fjärrvärme AB, 2022-10-17 

Nordanstigs Bostäder AB, 2022-10-19 

Gemensam nämnd för företagshälsovård, 2022-09-30 

Fiberstaden AB, 2022-09-09 

Nordanstig Vatten AB, 2022-09-23 

Gemensam nämnd för FoU Välfärd, hjälpmedelsverksamheten Regnet, 2022-09-30 

Övrigt 

Hälsinglands Utbildningsförbund, delårsrapport 2022 

Hälsinglands Utbildningsförbund, budget 2023 

Överförmyndarnämnden Mitt, delårsrapport 2022 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 43(43) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-08 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 224 Dnr 2022-000038 

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 

Andreas Högdahl (NoP) frågar om beredningsgruppen för fördelning av 

föreningsbidrag finns kvar. 

Ordföranden Ola Wigg (S) svarar att det gör den. 

 

 


