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§ 209 Dnr 2022-000126 

Godkännande av dagordning 

Ledningsutskottets beslut 
Godkänna dagordningen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ledningsutskottet ska fastställa dagordningen. 
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§ 210 Dnr 2022-000127 

Verksamheten informerar  

Ledningsutskottets beslut 
Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ledningsutskottet får löpande information från verksamheterna Stab respektive 
Tillväxt och service (ToS). 
 

Kommunchef Erik Hedlund informerar om följande från Stabsverksamheten:  

• Rapport från medarbetarenkäten 2022 har bifogats till utskottets kallelse. 
Ledningsutskottet får föredragning av resultatet vid kommande sammanträde. 

• Staben har full bemanning. En trainee inom folkhälsoområdet tillträder i 
januari 2023. 

• Kommunen ordnar julbord för medarbetarna och har haft jubileumsfest för 
medarbetare som varit anställda i 25 år eller som går i pension. 

• Konferensrum i Sörgården har renoverats och uppdaterats med ny teknik. 

• Information om produktionen vid Plyfa Plywood AB. 

• Kommunchefen i Timrå kommun avslutar sitt uppdrag och blir 
stadsbyggnadsdirektör i Sundsvalls kommun. Kommunchefen i Hudiksvalls 
kommun går i pension våren 2023. Hudiksvalls kommun behöver även 
rekrytera till andra chefstjänster. Sundsvalls kommun utreder frågor kring det 
kommunala bolaget SKIFU. 

• En krisledningsövning på temat elavbrott är planerad till den 2 december 2022. 
 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar om följande från ToS: 

• Verksamheten har deltagit vid tidigt samråd gällande vindkraftparken 
Tigerberget. Holmen Energi planerar som mest totalt 38 vindkraftverk med en 
maximal totalhöjd om 300 meter inom projektområdet. Effekt per exempelverk 
är upp till 10 MW. Kommunen ska yttra sig över befintligt samrådsmaterial 
senast 29 januari 2023. Nordanstigs kommun har sedan tidigare lämnat 
synpunkter om att verken inte ska synas från Ersk-Matsgården. 

• Ersk-Matsgårdens julmarknad var välbesökt, ungefär 1 200 besökare, och 
knallarna uppger att de var nöjda med marknaden. Ersk-Mats har totalt haft 
närmare 4 000 besökare år 2022. 
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Forts. § 210 

 

• Utskottet har tidigare informerats om att vattenkraftverken i Gnarpsån behöver 
underhåll och renovering för att kunna driftsättas. Gällsta kraftverk är nu klart 
för provkörning. Vid Milsbron behöver en axel svarvas om. Verksamheten 
arbetar med att utforma avtal för drift i samverkan med entreprenör. 
Kommunen ska få sina kostnader för renovering täckta genom hyran för 
verken. 

• Arbetsgruppen för föreningsbidrag ska sammanfatta det gångna året och 
redovisar det i början av 2023. Inga större förändringar av regelverket för 
föreningsbidrag kommer föreslås. 

• Återrapport från möte om nya E4 där bland annat vägens inverkan på 
Ostkustbanan diskuterades. 

• Kommunens inflyttarfest har varit inställd under två år på grund av 
coronapandemin men nu är det dags. Ungefär 90–100 personer brukar delta. 

Beslutsunderlag 
1. Rapport till LU – Medarbetarundersökning 2022, dok nr 133819. 

2. Tigerbergets Vindkraftspark – webbplats, länk kontrollerad 2022-11-22. 
[https://portal.ecogain.se/portal/apps/storymaps/stories/5f80d2256eda4559bddf
cb149a650d2c] 

 

https://portal.ecogain.se/portal/apps/storymaps/stories/5f80d2256eda4559bddfcb149a650d2c
https://portal.ecogain.se/portal/apps/storymaps/stories/5f80d2256eda4559bddfcb149a650d2c


 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(22) 

Sammanträdesdatum 
2022-11-21 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 211 Dnr 2022-000128 

Verksamhetsuppföljning för ledningsutskottets 
verksamheter och ekonomi 

Ledningsutskottets beslut 
Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ledningsutskottet får löpande ekonomisk uppföljning och verksamhetsuppföljning 
från Stab respektive Tillväxt och service. Ekonomin redovisas i månadsuppföljning. 
Verksamheten redovisas i månadsrapport. 

Månadsuppföljning, oktober 2022 – Stab samt Tillväxt och service 

Ekonom Kalle Olsson föredrar. Månadsuppföljningarna visar sammantaget inga 
större förändringar i förhållande till prognosen i delårsrapport per augusti 2022. 

Månadsrapport, oktober 2022 – Tillväxt och service 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar. Eventuella avvikelser i 
månadsrapporten ska rapporteras till kommunstyrelsen. Inga avvikelser noteras. 

Beslutsunderlag 
1. Månadsuppföljning, oktober 2022, Stab, dok nr 133851. 

2. Månadsuppföljning, oktober 2022, Tillväxt och service, dok nr 133851. 

3. Månadsrapport, oktober 2022, Tillväxt och service, dok nr 133860. 
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§ 212 Dnr 2022-000288 

Investeringsbudget 2023 

Ledningsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar 

Fördela investeringar 2023 enligt investeringssammanställningen nedan på 
20 000 tkr. 

Projektbenämning Budget 2023 
Fastigheter 4 650 
Carport fordon 300 
Storköksutrustning/ städutrustning 800 
Måltidsmiljö skolor, endast möbler 100 
Laddstationer till elbilar (publika) 300 
Laddstationer till elbilar (internt) 300 
GC-vägar och säkra skolvägar 500 
Spontanidrottsplatser (Rörelse i alla åldrar) 1 600 
Möbler skola och förskola 400 
Möbler Vård och omsorg 1 000 
Reinvesteringar  1 000 
Bredband, reinv och efteransl. 1 000 
IT-investering infrastruktur 350 
IT-investering datorer 500 
IT-investering datorer - flyttad från drift 1 200 
Hjärtstartare, inköp 50 
Gymnastiksalar, redskap mm 150 
Välfärdsteknologi VoO 600 
Fastighetsnära insamling 200 
Markköp 1 000 
Elcyklar och elmopeder (hemtjänst) 150 
Egen regi, inköp av reservfordon 150 
Garagebyggnad sopbil 2 000 
Asfaltering omlastningsyta (Homons ÅVC) 950 
Matavfallsinsamling 500 
Utökad parkering ErskMats 250 
Summa 20 000 
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Forts. § 212 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-28, § 70, om ett investeringsutrymme för 
2023 för verksamheten att fördela på 20 000 tkr. 

Beslutsunderlag 
1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen fördelar investeringar 2023 enligt 

investeringssammanställningen på 20 000 tkr (Erik Hedlunds och Kalle 
Olssons tjänsteutlåtande 2022-10-18, dok nr 133845). 

2. Investeringsbudget 2023, dok nr 133845. 
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§ 213 Dnr 2022-000327 

Riktlinjer för e-post 

Ledningsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar 

Anta den reviderade versionen av Riktlinjer för e-post. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens riktlinjer för e-post behöver uppdateras för att vara giltig och innehålla 
relevant information. I denna revision så har layouten omarbetats för att texten ska 
bli mer sammanhållande, inaktuell information har tagits bor och hantering av 
personuppgifter har förtydligats. Kommunstyrelsen föreslås anta de nya riktlinjerna. 

Beslutsunderlag 
1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen antar den reviderade versionen av 

riktlinjer för e-post (Erik Hedlunds och Morgan Norells tjänsteutlåtande 2022-
11-11, dok nr 133720). 

2. Riktlinjer för e-post, version 2.0, dok nr 133720. 
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§ 214 Dnr 2022-000323 

Kultur- och föreningsledarstipendium 2022 

Ledningsutskottets beslut 
Som föreningsledarstipendiat 2022 utse Yngve Nilsson. 

Som kulturstipendiater 2022 utse Lena Gräntz och Bertil Sundin. 
 

Jäv 
Sandra Bjelkelöv (SD) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ledningsutskottet ska utse årets kultur- och föreningsledarstipendiater. Enskilda 
personer och föreningar får nominera stipendiater. Förslaget ska vara kortfattat 
motiverat och underskrivet av den person eller förening som skickat in förslaget. 
Varje stipendium är på 5 000 kronor och kan fördelas på en eller flera stipendiater.  

Kulturstipendium – förtjänstfulla kulturella insatser 
Avsett att verka som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla kulturella insatser inom 
samhällslivets alla områden. 

Föreningsledarstipendium – ideella föreningsledare 
Avsett att stödja och uppmuntra det ideella föreningsledararbetet bland kommunens 
barn och ungdomar. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning, nomineringar kulturstipendiater och föreningsledarstipendiater 
2022, dok nr 133783. 

Yrkanden 
Föreningsledarstipendiat 
Ordföranden föreslår med bifall av Ola Wigg (S) och Sigbritt Persson (S) att utse 
Yngve Nilsson (Bergsjö IF) till föreningsledarstipendiat 2022. 

Kulturstipendiater 
Tor Tolander (M) föreslår med bifall av Ola Wigg (S) och Sigbritt Persson (S) att 
utse Lena Gräntz (Bergsjö Hembygdsförening) och Bertil Sundin (Nordanstigs 
Släktforskarförening) till kulturstipendiater 2022. 

Propositionsordning 
Föreningsledarstipendiat 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag och finner det antaget. 

Kulturstipendiater 
Ordföranden ställer proposition på Tor Tolanders förslag och finner det antaget. 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(22) 

Sammanträdesdatum 
2022-11-21 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 215 Dnr 2022-000238 

Ansökan om bidrag till turistiska vägar 2022 

Ledningsutskottets beslut 
1. Bidraget till turistiska vägar 2022 fördelas enligt följande: 

Delvis beviljade 
Ragvaldsnäs SFF 26 650 kronor 
Samfälligheten Rönnskär    1 050 kronor 
SGU-vägen VSF    3 100 kronor 
Skesta Milsbrons SF    8 250 kronor 
Vattingens VF    2 750 kronor 
Åsbovägens VSF  12 000 kronor 
Älvsta Lönnånger SFF    6 900 kronor 
Älvåsenvägarnas SMF  30 700 kronor 
 
Avslag 
Bolle båtklubb Ej väghållare. 
Edsmyråns intresseförening Ansökan innefattar ingen väg. 

2. Verksamheten ska bereda förslag till regelverk för fördelning av bidrag till 
turistiska vägar inför nästa ansökningsomgång. 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan 2004 finns i Nordanstigs kommun en definition som beskriver vad som är en 
turistisk väg: En väg som till mycket stor del användes av besökande från andra 
delar av kommunen och/eller besökande (turister) från andra regioner till enskilt 
besöksmål. 

Bidrag har getts till ett fåtal vägar under åren och storleken har varierat. 

Ett politiskt beslut 2021 ligger till grund för den budget på 100 000 kronor som nu 
ska fördelas bland de sökande. 

Beslutsunderlag 
1. Verksamheten föreslår att ledningsutskottet fördelar bidrag till turistiska vägar 

enligt bilagt förslag (Hans-Åke Oxelhöjd och Erland Jakobsens 
tjänsteutlåtande 2022-11-07, dok nr 133631). 

2. Presentation – sammanställning, ansökningar 2022, dok nr 133631. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar att verksamheten ska bereda förslag till regelverk för fördelning 
av bidrag till turistiska vägar inför nästa ansökningsomgång. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på sitt tilläggsyrkande och finner det antaget. 
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§ 216 Dnr 2021-000091 

Yttrande över motion om påskyndad detaljplanering för 
att öka kommunens utvecklingstakt 

Ledningsutskottets förslag 
Fullmäktige beslutar 

Anse motionen besvarad med följande motivering: 

Motionärens ambitioner utförs redan idag av den gamla majoriteten 2018–2022, och 
det finns inget som tyder på att detta skulle förändras med den nya majoriteten 
2022–2026. 

Sammanfattning av ärendet 
Tor Tolander (M) har lämnat en motion om påskyndad detaljplanering för att öka 
kommunens utvecklingstakt. 

I motionen yrkar han att: 

• Detaljplaneringsarbetet prioriteras och tempot omedelbart höjs. 

• Arbetet läggs ut på yttre entreprenörer med tydliga direktiv och riktlinjer. 

• Finansieringen sker via att medel omfördelas mellan verksamheterna 2021 och 
större resurser tillförs berörda verksamheter budgetåret 2022. 

Beslutsunderlag 
1. Motion från Tor Tolander (M)), dok nr 124453. 

2. Kommunstyrelsens ordförande föreslår att fullmäktige beslutar anse motionen 
besvarad med följande motivering: Motionärens ambitioner utförs redan idag 
av den gamla majoriteten 2018–2022, och det finns inget som tyder på att detta 
skulle förändras med den nya majoriteten 2022–2026. (Ola Wiggs (S) 
tjänsteutlåtande 2022-11-04, dok nr 132035). 
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§ 217 Dnr 2021-000090 

Yttrande över motion om inventering och åtgärder för 
kommunens våtmarker 

Ledningsutskottets förslag 
Fullmäktige beslutar 

Kommunen arbetar redan med att återställa våtmarker, dels utifrån de förslag som 
finns i Fiskevårdsplanen, dels där vi hittar ytterligare möjliga områden samt när 
medel finns att söka. 

Detta är ett prioriterat område och måste så vara. Men framför allt så blir det ännu 
viktigare framöver i och med klimatförändringarna.  

Det finns idag omfattande forskning i ämnet där både inventeringar och 
nyttoeffekter finns dokumenterade.  

Tack vare vår egen omfattande Fiskevårdsplan så har vi redan i den mycket 
kunskap i våra förutsättningar. Det är dock viktigt att hela tiden omvärldsspana och 
ta del av olika forskningsrapporter.  

Motionen kan därmed anses besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Tor Tolander (M) har lämnat en motion där han lämnar följande förslag: 

I syfte att förstärka kommunens miljöprofil och skapa bättre levnadsmiljö för både 
djur och människor på kort och lång sikt yrkar Moderaterna i Nordanstig att en 
inventering av kommunens våtmarker och tidigare våtmarksområden genomförs, att 
nyttan av återställning/förbättring av våtmarkerna utreds, att ett åtgärdsprogram för 
genomförande och tidsättning tas fram samt att möjligheterna för hel- eller 
delfinansiering med externa medel utreds. 

Beslutsunderlag 
1. Motion från Tor Tolander (M), dok nr 124454. 

2. Kommunstyrelsens ordförande föreslår att fullmäktige beslutar anse motionen 
besvarad med följande motivering: Kommunen arbetar redan med att återställa 
våtmarker, dels utifrån de förslag som finns i Fiskevårdsplanen, dels där vi 
hittar ytterligare möjliga områden samt när medel finns att söka. Detta är ett 
prioriterat område och måste så vara. Men framför allt så blir det ännu 
viktigare framöver i och med klimatförändringarna. Det finns idag omfattande 
forskning i ämnet där både inventeringar och nyttoeffekter finns 
dokumenterade. Tack vare vår egen omfattande Fiskevårdsplan så har vi redan 
i den mycket kunskap i våra förutsättningar. Det är dock viktigt att hela tiden 
omvärldsspana och ta del av olika forskningsrapporter. (Ola Wiggs (S) 
tjänsteutlåtande 2022-11-04, dok nr 132034). 
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§ 218 Dnr 2021-000216 

Yttrande över motion om Kustvägens framtid 

Ledningsutskottets förslag 
Fullmäktige beslutar 

Bevilja motionens förslag att en tidsplan och budgetmedel skall tas fram.  

Förslaget att ta bort reklamskyltar och vägvisare som visar den befintliga vägen bör 
avslås då dessa inte ägs av kommunen. 

Sammanfattning av ärendet 
Moderaterna har genom Michael Wallin (M), Lars Hed (M) och Tor Tolander (M) 
lämnat en motion om Kustvägens framtid. 

De föreslår att en plan för Kustvägens dragning, skick och upplevelsenatur snarast 
tas fram samt att planen tids- och budgetsätts så att Kustvägen blir verklighet i 
realiteten. 

Beslutsunderlag 
1. Motion från Michael Wallin (M), Lars Hed (M) och Tor Tolander (M), dok nr 

125581. 

2. Ledningsutskottets ordförande föreslår att fullmäktige beviljar motionens 
förslag att en tidsplan och budgetmedel skall tas fram. Förslaget att ta bort 
reklamskyltar och vägvisare som visar den befintliga vägen bör avslås då dessa 
inte ägs av kommunen. (Stig Engs (C) tjänsteutlåtande 2022-11-17, dok nr 
132036). 
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§ 219 Dnr 2018-000087 

Förlängning av Kustvägen 

Ledningsutskottets beslut 
1. Verksamheten ska bereda förslag på kriterier för den samhällsnyttoanalys som 

ska genomföras i ärendet om vägvalsutredning för avlopp i Nordanstig. 

2. Verksamheten ska bereda förslag till ny väg mellan Mellanfjärden och Stocka. 

3. Uppdragen ska återrapporteras till ledningsutskottet senast i mars 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden har begärt information från verksamheten gällande möjlighet att 
förlänga Kustvägen genom skogsbilväg mellan Mellanfjärden och Stocka. Tillväxt 
och service har sedan tidigare i uppdrag att se över hela Kustvägen och 
möjligheterna att förlänga den. 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet. Verksamheten Tillväxt och 
service har 500 tkr avsatta i budget för att arbeta med Kustvägen år 2022 men har 
inte kunnat prioritera det utredningsarbetet. 

Ledningsutskottet diskuterar uppskattad kostnad för skogsbilväg mellan 
Mellanfjärden och Stocka, vilken bedöms vara betydligt lägre än asfalterad väg. 
Utskottet konstaterar att skogsbilvägar förutsätter överenskommelser med berörda 
markägare. 

Den aktuella vägvalsutredningen för avlopp i Nordanstig har inverkan på 
utvecklingen av Kustvägen. Exempelvis kan Mittsverige Vatten AB behöva dra 
byggväg i samband med anläggning av framtidens avloppssystem. 
Verksamhetschefen menar också att båda ärendena är relevanta för framtida 
exploateringsområden längs kusten. Kommunstyrelsen återremitterade 
vägvalsutredningen i november 2022. Beslutsunderlaget ska kompletteras med 
samhällsnyttoanalys ur flera perspektiv, såsom hemtjänstens restider.  

Kommunchef Erik Hedlund tillägger att återremissen behöver förtydligas med 
kriterier som ska ingå i en samhällsnyttoanalys. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar att verksamheten ska bereda förslag på kriterier för den 
samhällsnyttoanalys som ska genomföras i ärendet om vägvalsutredning för avlopp 
i Nordanstig, bereda förslag till ny skogsbilväg mellan Mellanfjärden och Stocka 
samt att uppdragen ska återrapporteras till ledningsutskottet senast i mars 2023.  

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på sina yrkanden och finner dem antagna. 
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§ 220 Dnr 2020-000270 

Belysningsstrategi för Nordanstigs kommun 

Ledningsutskottets beslut 
Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden har begärt information från verksamheten om kommande 
belysningsstrategi. Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd beskriver att 
verksamheten har utgått från tätorter och småorter i sitt arbete med strategin. Om 
belysning saknas i sådana områden, ska det kompletteras över tid. 

Tillväxt och service har haft informationsmöten med medborgarna för att diskutera 
strategin. Förtroendevalda bjuds in till ett möte i december 2022 för att diskutera 
ärendet. 
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§ 221 Dnr 2022-000330 

Industriområdet Knoget, Rösta 8:19, i Harmånger 

Ledningsutskottets beslut 
Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden har begärt information från verksamheten om industriområdet Knoget. 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd förklarar att verksamheten arbetar med de 
fastighetsrättsliga frågorna för området. Kommunen behöver förfoga över mark där 
väg till industriområdet ska anläggas. För det behövs en fastighetsförrättning, som 
inte är genomförd. Verksamheten ska kontakta berörd markägare. 

Ledningsutskottet framhåller vikten av att de fastighetsrättsliga frågorna hanteras 
skyndsamt för att kommunen ska kunna förbereda inför eventuella etableringar i 
området. 
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§ 222 Dnr 2022-000209 

Kortsiktig lösning SÄBO-platser 

Ledningsutskottets beslut 
Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd meddelar att inga förändringar har skett i 
tidplanen sedan den föredrogs för kommunstyrelsen i november 2022. Bygglov har 
nyligen meddelats för modulerna. Verksamheten har rett ut om sprinklers ska 
installeras som en del av brandskyddet i lokalerna. 

Ledningsutskottet påtalar att Sörgårdens äldreboende behöver få tydlig information 
i god tid när arbeten ska ske som kan påverka de boende genom exempelvis buller. 
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§ 223 Dnr 2020-000288 

Nytt särskilt boende för äldre 

Ledningsutskottets beslut 
Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar. I ett tjänsteutlåtande daterat 
2020-10-14 föreslås bland annat att ett nytt särskilt boende för äldre ska ha 80 
platser och 13 korttidsplatser uppförs i egen regi. Kommunen behöver ta ställning 
till om det fortfarande är så behovet ser ut och hur det i sådant fall ska lösas – 
enbart genom nybyggnation eller viss återanvändning av befintliga lokaler. Även 
entreprenadform och ägandefrågor behöver redas ut. Dessa beslut behöver finnas på 
plats för att verksamheten ska kunna starta byggprocessen. 

Kommunchef Erik Hedlund framhåller att kommunen behöver se över hela 
fastighetsbeståndet och ha en sammanhållen, långsiktig inriktning för användningen 
av samtliga lokaler. 
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§ 224 Dnr 2020-000337 

Ny idrottshall i Bergsjö 

Ledningsutskottets beslut 
Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar. Den tidplan som redovisades vid 
föregående sammanträde står fast. Målet är att ny idrottshall ska vara klar augusti 
2024. När detaljplanen för området vinner laga kraft, kan verksamheten söka 
bygglov och gå ut med ny upphandling av entreprenör. 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(22) 

Sammanträdesdatum 
2022-11-21 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 225 Dnr 2022-000129 

Information och övriga ärenden 

Ledningsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Fastigheten Bergsjö-Kyrkby 12:19 (Bergsjögården) ska inte säljas. 

2. Verksamheten ska bereda förslag till verksamhet som kan bedrivas i 
Bergsjögårdens lokaler. 

Sammanfattning av ärendet 
Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika ärenden och även 
väcka eventuella extraärenden. 

1. Bergsjögården 

Ordföranden Stig Eng (C) lyfter fråga om användningen av Bergsjögården. 
Kommunstyrelsen beslutade följande 2018-06-19 § 156: 

Fördela 2 200 tkr från kommunstyrelsens ospecificerade investeringar till ny 
ventilation på Bergsjögården. Ge därefter kommunstyrelsen i uppdrag att ta 
ställning till försäljning av fastigheten Bergsjö-Kyrkby 12:19. 

Stig Eng föreslår att kommunstyrelsen ska besluta att inte sälja Bergsjögården. 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd och kommunchef Erik Hedlund svarar 
att kommunstyrelsen också bör fatta ett inriktningsbeslut om vilken 
verksamhet som kan bedrivas i lokalerna.  

2. Avtal mellan MittSverige Vatten & Avfall AB och vägförening 

Ordföranden ställer fråga om Bergsjö vägförening. Vem har skyldighet att 
återställa brunnar när arbeten genomförs i vägnätet?  

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd svarar att det finns ett driftavtal mellan 
Nordanstigs kommun och MittSverige Vatten & Avfall AB. Verksamheten ska 
kontakta vägföreningen och meddela att översyn av avtalsförhållandena pågår. 

3. E-postloggar 

Petra Modée (M) frågade vid utskottets sammanträde i september 2022, hur 
länge kommunen sparar e-postloggar. Verksamheten skulle utreda frågan och 
återkomma. 

Erik Hedlund svarar att e-postloggar sparas tre månader efter att ett e-
postmeddelande blivit raderat. Så länge ett e-postmeddelande ligger kvar i 
postlådan så finns också loggen kvar. Enligt kommunens riktlinjer för e-post så 
är postlådan inte tänkt att vara arkiv eller en långtidslagring utan en tillfällig 
lagringyta. All e-post som inkommer till kommunen ska sparas av 
medarbetaren på rätt ställe för handlingstypen, som exempelvis i kommunens 
diarium. 
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Forts. § 225 
 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att fastigheten Bergsjö-Kyrkby 
12:19 (Bergsjögården) inte ska säljas och att verksamheten ska bereda förslag till 
verksamhet som kan bedrivas i Bergsjögårdens lokaler. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget. 
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