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§ 225 Dnr 2021-000021 

Godkännande av dagordning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna dagordningen med föreslagna ändringar. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska fastställa dagordningen. 

Följande ärenden läggs till: 

Sven-Erik Sjölund (S):  

Cyklar på kommunens äldreboenden 

Fullmäktigesalen i Harmånger 

Stig Eng (C): 

Värd/värdinna på Hagängsgården 

Anette Nybom (S): 

Rutiner för uppföljning vid större investeringsobjekt 

Rutin för konstnäring utsmyckning vid större investeringsprojekt 

Plan för idrottsundervisning i väntan på ny idrottshall 

Plan för renovering av huvudbibliotekets fasad 

Tor Tolander (M): 

Nyckellösa system på fler enheter än i Bergsjö 

Eva Andersson (SD): 

Fråga om mögel på Stallet i Strömsbruk 

Carina Ohlson (C): 

Samarbete med lokala turistföreningen och företagarföreningen för ökad 

företagsranking 
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§ 226 Dnr 2022-000032 

Ordföranden informerar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

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

Sista kommunstyrelsen för den gamla majoriteten. Jag skulle vilja tacka alla som 

varit med under den gångna mandatperioden. Några fortsätter i den nya 

mandatperioden och några försvinner.  

Jubileumsfesten har gått av stapeln där det tackades av 14 pensionärer med totalt 

344 års anställningstid och 6 anställda som arbetat i 25 år. 

Ett kommunsamråd har varit i Sandviken. Fokus var på elkraftsförsörjning samt 

information om serverhallar.  

Höstmöte på SmåKom i Järfälla. Flera intressanta punkter tex, Teknikskiftet 

2G/3G/4G/5G, Arvsfonden samt olika ekonomiska informationer. 

Kommunen har genomfört en vecka med Julfester där vi inom politiken har turats 

om att vara värd. 

Sundsvallsregionen har haft ett digitalt möte. Deltog gjorde bland annat Anders 

Fällström som berättade om Mittuniversitetet.  

Företagsbesök har skett på Pensionat Hassela, Hassela Ski Resort och SMP. 

Inflyttarfesten var som vanligt lyckad med många nya trevliga invånare. 

Samråd med Nordanstigs Bostäder AB med bra diskussion som gav ett bra intryck. 
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§ 227 Dnr 2022-000033 

Kommunchefen informerar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund informerar om följande aktuella ärenden: 

En krisövning har genomförts med temat ett längre elavbrott och med 

kommunikation utan de vanliga kanalerna. 

Fullmäktige har utsett krisledningsnämnden för den kommande mandatperioden 

och alla utsedda kommer att säkerhetsprövas. 

Kommunchefen fortsätter sina besök i verksamheten, nu senast i Bringstaskolans 

kök. 

En chefsdag har genomförts med kompetensutveckling. 

Hittills har 20 flyktingar från Ukraina anlänt till Nordanstig av de 32 som 

kommunen blev tilldelad. 

Tre företagsbesök har genomförts, Hassela Ski Resort Hassela Pensionat samt SMP 

Parts i Ilsbo. 

Julklappen till de anställda i form av julbord har genomförts på Kulturhuset 

Bergsjögården. 

Rapporterar från projektet Friskare arbetsplatser. Projektet har pågått i sex månader 

och avsikten med projektet är bland annat att minska sjukskrivningarna. 

Sven-Erik Sjölunds (S) beviljade motion om att utreda om fullmäktiges 

sammanträden går att hålla i den gamla fullmäktigesalen i Harmånger, ett besök i 

lokalerna har genomförts och ärendet kommer att återrapporteras när fler detaljer är 

på plats. 
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§ 228 Dnr 2022-000034 

Information från utskotten. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottets ordförande Carina Ohlson (C) informerar om aktuellt inom 

omsorgsutskottets verksamheter: 

Nu har vi haft det sista sammanträdet i utskottet för denna mandatperiod, vi kan 

konstatera att det har varit många utmaningar under dessa fyra år. 

Upplevelsen är att vi haft ett bra samarbete i utskottet och vi har tagit nödvändiga 

beslut, dels för omsorgstagarna och dels för ekonomin. 

Idag vet vi exakt vart medlen tar vägen och varför vi i år har ett så pass stort 

underskott. 

Det har ju också tydligt framgått under året var medlen och underskotten ligger. 

Sociala myndighetsnämnden har ett möte kvar i december. Där ligger budgeten i 

balans om man ser hela social omsorg, däremot ligger vissa delar med underskott 

och andra på överskott. 

Den tydliga delegationsordning och arbetssätt som vi nu haft det senaste året har 

gett resultat. 

Vi har jobbat utifrån de förslag vi fick från Ulrika Ekebros rapport och den 

utredning hon gjorde på uppdrag. 

Tyvärr ser jag att missbruket ökar i lägre åldrar, och där måste skolan larma 

tidigare, föräldrarna måste våga vara föräldrar och vuxna vara vuxna. 

Om man ser till den undersökning vi fick till oss på förra KS har många en mycket 

tillåtande uppfostran. 

Polisen och skolan gör ungefär lika många orosanmälningar till sociala 

myndighetsnämnden, det är verkligen oroande. Skolan borde ligga skyhögt över 

polisen när det gäller dessa anmälningar. 

Tack för mig, nu avslutas mitt uppdrag som ordförande i detta utskott och i 

nämnden. 

Jag har lärt mig mycket, och kunnat använda mina kunskaper som jag haft med i 

ryggsäcken. Det har varit intressanta och utmanande fyra år. 
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Forts. § 228 

 

Ledningsutskottets ordförande Stig Eng (C) informerar om aktuellt inom 

ledningsutskottets verksamheter: 

Föregående vecka har jag deltagit i 2 intressanta företagsbesök. 

SMP Parts i Ilsbo delgav oss en bra information om företagets utveckling och  

framtidsutsikter. Deras produkter är konkurrenskraftiga och av hög teknisk kvalité. 

För tillfället har man komponentbrist för styrsystemet för rototiltprodukterna, vilket  

innebär att man har ett stort lager som inte går att leverera till kund i avvaktan på att  

styrsystemet blir komplett. 

Företagsbesök hos Hassela Ski och Resort och deras stora bekymmer är de höga  

elpriserna. Man beräknar att förbruka 710 000 kilowattimmar under december 

månad  

och med ett kilowattpris på mer än 4 kronor/kilowatt så får man avvakta med att  

lägga snö i backen. När det gäller att anlägga en korglift i närtid så har man ordnat  

finansiering till 75 % inom koncernen men avgörande är hur man skall få fram  

ytterligare finansieringsmedel. 

 

Utbildningsutskottets ordförande Anette Nybom (S) informerar om aktuellt 

inom utbildningsutskottets verksamheter: 

Stora investeringar har genomförts under den gångna mandatperioden i Nordanstigs 

kommun. På utbildningssidan har Arthur Engbergsskolan i Hassela renoverats, 

energieffektiviserats och anpassats till förskolan, som flyttat in i skolbyggnaden. De 

spridda förskoleverksamheterna i undermåliga lokaler i Gnarp, har koncentrerats till 

en nybyggnation i anslutning till skolan. Dessa två projekt har medfört 

ändamålsenliga lokaler, bra arbetsmiljö, pedagogiska möjligheter och ekonomisk 

effektivisering.  

För dessa två projekt har budget hållits ganska bra men inte tidsplanerna. Som med 

alla större investeringsprojekt, för åtskilliga miljoner kronor, så inträffar 

oförutsedda händelser som fördyrar eller försenar. Detta är frustrerande för personal 

och vårdnadshavare. Fungerande kommunikation är då mycket viktig.  

Av dessa genomförda investeringsprojekt är det därför viktigt att dra lärdomar inför 

kommande projekt. Ordentliga utvärderingar behöver göras. Vi behöver svar på 

frågor om planering, information/kommunikation mellan förvaltning, byggherre och 

verksamhet mm. Vi behöver rutiner som gör sådan utvärdering självklar i samband 

med större investeringsprojekt.  
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Forts. § 228 

 

Den konstnärliga utsmyckningen av dessa färdiga projekt behöver initieras i 

enlighet med beslut i kommunfullmäktige. Även här behöver rutin utarbetas för hur 

och av vem sådan ska ledas.  

Nu pågår planering/projektering av idrottshall. Senaste beskedet är att denna torde 

stå klar under hösten 2024. Alltså två år senare än i ursprunglig plan. Hur löses 

idrottsundervisningen under denna period? Här måste förvaltningarna samarbeta för 

att säkerställa att eleverna får idrottsundervisning i enlighet med läroplanen och 

lärarna en bra arbetsmiljö. Redovisning av detta i kommunstyrelsen. 

Huvudbiblioteket i Bergsjö, är i stort behov av fasadrenovering och har länge varit 

det. Hur ser planen ut för detta? 

Högstadiet i Bergsjö ska byggas om/ byggas ut/ byggas nytt?  

För att få ett underlag som ger oss svar på frågor om befolkningsutveckling, 

pedagogiska vinster/ förluster, bemanning och ekonomi, har utskottet tagit fram den 

utredning som kommunstyrelsen fått med handlingarna. Att besluta om 

utformningen av detta nybyggnadsprojekt blir inte lätt då, enligt min mening, 

pedagogiska vinster, bemanning och ekonomi står i motsats till strategiska 

möjligheter, nämligen att eventuellt kunna utveckla östra sidan av kommunen och 

locka fler ungdomar till kommunens skolor. Dock bara en osäker förhoppning. Vi 

behöver verkligen vrida och vända på detta. 

Det här blev ett sammandrag av viktiga frågor som inte får ”rinna ut i sanden”. Med 

det vill jag tacka för mig och för intressanta diskussioner i kommunstyrelsen som 

medfört en hel del positiva förändringar för medborgarna i Nordanstigs kommun. 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(29) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-06 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 229 Dnr 2022-000028 

Redovisning enligt årsplan för 
utbildningsverksamheten 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta förslag till årsplan för 2023. 

2. I övrigt godkänna redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsutskottet lämnar följande redovisning enligt årsplanen, meritvärde åk 9, 

skolplikt samt gymnasiebehörighet. 

Som framgår av tabellerna 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. Antagandet stöds av nedanstående tabell. 

Det framgår även att det är stor skillnad mellan pojkar och flickor, något som enligt 

vår egen måluppfyllelseanalys grundläggs redan i grundskolan. Den kraftiga dippen 

för pojkar 2021 förklaras delvis av att denna årgång innehåller större delen av 

flyktingvågen 2015 med många ensamkommande pojkar. 

För ett år sedan angavs siffran för 2020 till 65% för Nordanstigs del. Vi vet inte 

varför denna har justerats uppåt. 

Skolplikt 

Under perioden v34-43 har vi i vår egen organisation 39 elever (4,5%) som har  

över 30% frånvaro. Bland externa huvudmän är underlaget ännu bristfälligt. I det 

material vi fått in finns 10 elever (10%) med 30% frånvaro eller mer. Vi kan se att 

hög frånvaro är ett större problem hos externa aktörer än i vår egen organisation.  

Vi kan också konstatera att det finns ett stort inslag av s k postpandemiska effekter 

bland dessa. Oron är alltså begränsad. Dock inte obefintlig. 

Enligt vårt regelverk ska varje elev med mer än 30% frånvaro under en period bli 

föremål för en kortare utredning i syfte att utreda bakgrund till frånvaron och 

åtgärder som genomförs eller ska genomföras. Utifrån dessa utredningar kommer 

utbildningsverksamheten att avgöra vilka elever som behöver ytterligare insatser. 

Internt eller med respektive huvudman kommer dialog om åtgärder inklusive 

eventuella vitesförelägganden att inledas. 

Under 2022 har verksamheten konstaterat att det finns behov av smärre justeringar i 

årsplanen för att bättre svara mot det årshjul som styr arbetet med uppföljning och 

utveckling.  
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Forts. § 229 

 

 

Ändringarna som har gjorts:  

- Frånvaron redovisas i december och maj (innan december och april) 

- Skolplikt redovisas i maj och december (innan maj och november) 

- Meritvärde åk 9 redovisas i december (innan november) 

- Likvärdighet redovisas i maj (innan juni) 

- Bibliotek redovisas i april (innan februari och oktober) 

Beslutsunderlag 

1. Årsplan 2023 och utvärderingsmatris nr 133672. 

2. Utbildningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta ny årsplan 

för 2023 samt att godkänna redovisningen (utbildningsutskottets protokoll 

§ 84/2022, dok nr 134020). 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till utbildningsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

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

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(29) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-06 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 230 Dnr 2022-000035 

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna rapporten. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har sammanställt en uppföljning av det ekonomiska utfallet per 

oktober månad 2022.  

Prognosen för underskott inom vård och omsorg ligger kvar.  

Övriga verksamheter visar överskott. 

Verksamheterna redovisar följande prognos på helår 2022: 

Staben  2 680 tkr 

Tillväxt och Service  4 787 tkr 

Utbildning  738 tkr 

Vård och omsorg  -14 300 tkr 

Sociala myndighetsnämnden  1 175 tkr 

Avvikelser särskilda verksamheter visar i prognosen ett överskott på 15 976 tkr. 

Skatteintäkter, statsbidrag och övriga finansiella intäkter och kostnader visar i 

prognosen ett positivt resultat på helår med 22 757 tkr. 

Prognosen på helår är ett positivt resultat med 50 326 tkr. 

I månadsrapporten redovisas antal årsarbetare och antal anställda per månad, 

sjukfrånvaron i verksamheterna per månad, antal aktuella hushåll, nybesök och 

långvariga insatser för försörjningsstöd, insatser in om vuxenstöd och 

funktionshinder, insatstyper barn och familj, antal inskrivna i kommunala 

aktivitetsansvaret, antal inskrivna på arbetsmarknadsenheten, antal utförda 

hemtjänsttimmar och effektiviteten inom hemtjänsten samt antal ansökningar om 

plats i särskilt boende med bifall, beviljade men ej verkställda, avslag samt 

obehandlade ansökningar. 

Beslutsunderlag 

1. Ekonomirapport per oktober 2022, dok nr 133995. 

2. Verksamhetsuppföljning per oktober 2022, dok nr 133992. 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar att kommunstyrelsen godkänner informationen. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget. 
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§ 231 Dnr 2021-000302 

Lokalresursutredning högstadium årskurs 7-9 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsutskottet arbetar med lokalförsörjning för utbildningsverksamheten  

åk 7 - 9. Utskottet har tidigare givit verksamhetschef Thomas Larsson i uppgift att 

ta fram ett underlag, inför beslut i kommunstyrelsen om lokalförsörjning åk 7 - 9. 

Utskottet formulerade ett antal frågor som utredningen skulle ge svar på (se bifogad 

utredning sid 2). På utskottets sammanträde, den 18 oktober 2022 presenterades 

utredningen av utredaren Staffan Lindvall.  

I samband med utskottets sammanträde 15 november 2022 så gick utskottet igenom 

utredningen samt stämde av om utskottets frågeställningar besvarats. 

Utbildningsutskottet lämnar över utredningen till kommunstyrelsen som underlag 

inför beslut om lokalförsörjning för utbildningsverksamheten årskurserna 7 - 9. 

Konsult Staffan Lindvall föredrar rapporten. 

Beslutsunderlag 

1. Redovisningen för Utredning om lokalförsörjning för utbildningsverksamheten  

åk 7 - 9, dok nr 133969. 

2. Utbildningsutskottet beslutar att skicka Utredning om lokalförsörjning för 

utbildningsverksamheten åk 7 - 9 vidare till kommunstyrelsen som underlag 

inför beslut om lokalförsörjning för utbildningsverksamheten 7 - 9 samt föreslå 

kommunstyrelsen att kalla utredaren Staffan Lindvall att presentera 

utredningen (utbildningsutskottets protokoll § 87/2022, dok nr 134023). 
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§ 232 Dnr 2022-000288 

Investeringsbudget 2023 

Kommunstyrelsens beslut 

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 Ersk-Matsgården 250 

Summa 20 000 
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Forts. § 232 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har i Mål och budget för 2022 beslutat om en investeringsram 

på 20 000 tkr för kommunstyrelsen att fördela till verksamheterna år 2023. Sedan 

tidigare finns ett kommunfullmäktigebeslut på tilläggsinvesteringar på 7 500 tkr år 

2023.  

Dessutom finns ett förslag (ingår i Mål och Budget 2023) till Kommunfullmäktige 

om ytterligare 4 000 tkr. Vidare finns ett tidigare beslut om EPC-projekt där 15 903 

tkr avser 2023. 

Kommunfullmäktige beslutade också om en ram på 80 000 tkr för politiska 

satsningar där kommunfullmäktige behöver fatta separata politiska beslut för varje 

projekt.  

Fördelning har nu gjorts inom ramen för år 2023 enligt nedanstående 

sammanställning och presenteras både i siffror och i text i dokumentet 

Investeringsbudget 2023. 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att fördela investeringar 

2023 enligt investeringssammanställningen nedan på 20 000 tkr (Erik 

Hedlunds och Kalle Olssons tjänsteutlåtande 2022-11-18, dok nr 133845). 

2. Förslag till fördelning av investeringsbudget 2023, dok nr 133845. 

3. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att fördela 

investeringar 2023 enligt investeringssammanställningen nedan på 20 000 tkr 

(ledningsutskottets protokoll § 212/2022, dok nr 133947). 

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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§ 233 Dnr 2022-000324 

Skolpeng 2023 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta följande som skolpeng för 2023: 

Skolpeng-barnomsorgspeng till andra kommuner 2023 enligt följande: 

 

Grundskola Åk F-3   71 168 kr/år 

Grundskola Åk 4-6   74 219 kr/år 

Grundskola Åk 7-9   76 443 kr/år 

Förskola     100 449 kr/år 

(om mottagande kommun debiterar föräldraavgiften) 

Fritidshem    34 446 kr/år 

(om mottagande kommun debiterar föräldraavgiften) 

 

Skolpeng – barnomsorgspeng till andra kommuners friskolor och friförskolor 

2023 enligt följande: 

 

Grundskola Åk F-3   75 438 kr/år 

Grundskola Åk 4-6   78 672 kr/år 

Grundskola Åk 7-9   81 029 kr/år 

Förskola     107 173 kr/år 

(om mottagande kommun debiterar föräldraavgiften) 

Fritidshem    36 827 kr/år 

(om mottagande kommun debiterar föräldraavgiften) 

 

Skolpeng – barnomsorgspeng till Hosiannaskolan, Gnarp 2023 enligt följande: 

Grundskola Åk F-3   75 320 kr/år 

Grundskola Åk 4-6   78 554 kr/år 

Grundskola Åk 7-9   80 911 kr/år 

Förskola, om Hosiannaskolan debiterar föräldraavg. 107 085 kr/år 

Fritidshem, om Hosiannaskolan debiterar föräldraavg. 36 732 kr/år 

 

 

Skolpeng – barnomsorgspeng till Stocka skola 2023 enligt följande: 

Grundskola Åk F-3   73 822 kr/år 

Grundskola Åk 4-6   77 057 kr/år 

Fritidshem, om Stocka skola debiterar föräldraavg. 35 520 kr/år 
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Forts. § 233 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har ansvar för att fastställa skol- och barnomsorgspeng för 2023. 

Beloppen har räknats fram med hjälp av vår socioekonomiska fördelningsnyckel.  

Skol- och barnomsorgspeng ska fastställas för år 2023. Fastställd budgetram ligger 

till grund för beräkningen. Resursallokeringen genomförs internt och externt med 

hjälp av utbildningsverksamhetens resursfördelningsmodell, antagen i december 

2020. Framräknade belopp redovisas i bilagan Skolpeng 2023. 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar om skolpeng i enlighet 

med bifogade handlingar (Erik Hedlunds och Kalle Olssons tjänsteutlåtande 

2022-11-15, dok nr 133673). 

2. Utbildningsutskottet föreslåratt kommunstyrelsen att besluta om skolpeng för 

2023 i enlighet med bifogade handlingar (utbildningsutskottets protokoll 

§ 82/2022, dok nr 134018). 
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§ 234 Dnr 2022-000327 

Riktlinjer för e-post 

Kommunstyrelsens beslut 

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. 

3. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar den reviderade versionen 

av riktlinjer för e-post (ledningsutskottets protokoll § 213/2022, dok nr 

133948). 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

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

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(29) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-06 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 235 Dnr 2018-000230 

Upphäva beslut om ev försäljning av Bergsjögården 

Kommunstyrelsens beslut 

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

2. Uppdra till verksamheten att bereda förslag till verksamhet som kan bedrivas i 

Bergsjögårdens lokaler. 

Reservationer 

Andreas Högdahl (NoP) reserverar sig mot beslutet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden Stig Eng (C) tog vid ledningsutskottets sammanträde 2022-11-22 upp 

frågan 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 föreslog i ledningsutskottet att kommunstyrelsen ska besluta att inte sälja 

Bergsjögården. 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd och kommunchef Erik Hedlund föreslog att 

kommunstyrelsen också bör fatta ett inriktningsbeslut om vilken verksamhet som 

kan bedrivas i lokalerna. 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att fastigheten Bergsjö-

Kyrkby 12:19, Bergsjögården, inte ska säljas. Verksamheten ska bereda förslag till 

verksamhet som kan bedrivas i Bergsjögårdens lokaler (ledningsutskottets protokoll 

§ 225/2022, dok nr 133960). 

Yrkanden 

Stig Eng (C) med stöd av Petter Bykvist (V) och Carina Ohlson (C), yrkar bifall till 

ledningsutskottets förslag. 

Andreas Högdahl (NoP) med stöd av Johan Norrby (NoP) yrkar avslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Andreas Högdahls yrkanden och 

finner Stig Engs yrkande antaget. 
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§ 236 Dnr 2021-000091 

Motion om påskyndad detaljplanering för att öka 
kommunens utvecklingstakt 

Kommunstyrelsens 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. 

 

Yttrande över motionen 

Politikens främsta uppgift är att vara samhällsbyggare. Det inrymmer allt från att 

skapa förutsättningar för bostäder, arbetstillfällen, fritidsintressen till att även 

bevara värdefulla miljöer, ekosystem och andra samhällsintressen.  

Nordanstigs kommun har sedan flera år ett kommunfullmäktige mål att öka till 10 

000 invånare. Det är ett övergripande mål för hela förvaltningen och skall vara en 

ledstjärna i allt arbete i alla verksamheter. I detta ligger såklart just detaljplanering 

vilket är en grundförutsättning för att kunna skapa fler bostäder, 

verksamhetsområden och även fritidsbaserade aktiviteter såsom strövområden och 

liknande. 

Med detta förslås fullmäktige besluta att motionen är besvarad. 

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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Forts. § 236 

 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att motionen kan anses 

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 (ledningsutskottets 

protokoll § 216/2022, dok nr 133951). 

Yrkanden 

Tor Tolander (M) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Tor Tolanders yrkande och finner det antaget. 
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§ 237 Dnr 2021-000090 

Motion om inventering och åtgärder för kommunens 
våtmarker 

Kommunstyrelsens 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. 

Yttrande över motionen 

År 2001 sammanställdes inventeringsrapporten ”Våtmarker i Gävleborg” som en 

del av ett rikstäckande arbete. I rapporten finns 142 av Nordanstigs våtmarker 

inventerade med information om naturvärden och mänskliga ingrepp.  

I och med inventeringen av vattendrag som genomfördes i samband med att 

Fiskevårdsplanen togs fram inventerades även vissa våtmarker som fanns i 

anslutning till vattendragen och kommunen söker aktivt bidrag för att genomföra 

åtgärderna. 

Förslag på hydrologiska restaureringar finns i Fiskevårdsplanen som antogs 2014.  

I ”Vattenvårdsprojektet - Återställande av brukade vattendrag”, som utgår från 

fiskevårdsplanen, kommer kommunen att inkludera hydrologisk restaurering i det 

nya projektdirektiv som är på väg upp för beslut i början av 2023.  

Under 2019 genomfördes LOVA-projektet ”Hydrologisk restaurering inom 

Harmångersåns avrinningsområde”, vilket medfinansierades av Holmen Skog AB.  
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Forts. § 237 

 

Arbetet utfördes på Rödmyran som tidigare varit kraftigt dikad. Projektet 

resulterade i att ca 13 ha våtmark kunde återställas genom att 4 910 meter diken 

sattes igen. 

Just nu pågår ytterligare ett projekt för att restaurera våtmarker i kommunen, vilket 

kommer sträcka sig mellan åren 2022-2024. 

Det är inte omöjligt att tänka sig att det kommer fler projekt av det här slaget i 

framtiden då det är ett ämne av stor betydelse för våra ekosystem och samhällen. 

Beslutsunderlag 

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

2. Kommunstyrelsens ordförande Ola Wiggs (S) tjänsteutlåtande 2022-11-04, 

dok nr 132034. 

3. Ledningsutskottets protokoll § 2022-11-21, dok nr 133951. 

Yrkanden 

Tor Tolander (M) med stöd av Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets 

förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Tor Tolanders yrkande och finner det antaget. 
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§ 238 Dnr 2021-000216 

Motion om Kustvägens framtid 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

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

2. 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. 

Yttrande över motionen 

Kustvägens sträckning från Mellanfjärden, Hårte, Sörfjärden och vidare mot 

Galtström förvaltas av enskilda vägsamfälligheter. Den nuvarande 

kommunledningen har ökat driftsbidraget till dessa vägsamfälligheter (s.k. 

turistvägar), dock i begränsad omfattning.  

Kommunen kan naturligtvis öka på dessa driftsbidrag. Det behövs dock en mycket 

rejäl höjning av anslagen om vägen skall upplevas som vi önskar.  

Vägen som kallas kustväg 1, sträckan Mellanfjärden-Lönnånger har hanterats, 

planerats och finansierats 2013-03-07 i ett kommunstyrelsebeslut. Nybyggnaden var 

i samverkan med fastighetsägare som är verksamma efter sträckan. Ett 60 

procentigt statsbidrag var möjligt om projektet genomfördes.  

Efter förrättning överklagades projektet och klaganden fick bifall av rättslig instans 

för detta. Det var då ej möjligt att förverkliga byggandet av den nya vägen.  

Beslut har även fattats om förstudier sträckan Lönnånger-Stocka. Vägen bör byggas 

som enklare grusväg i samarbete med berörda fastighetsägare, kommunen bör ta ett 

större ekonomiskt ansvar då vägen har stor samhällsnytta för kommunens service, 

besöksnäringen och berörda orter. 

Intentionen i motionen är att en tidsplan och budgetmedel skall tas fram. Detta bör 

beviljas.  

Förslaget att ta bort reklamskyltar och vägvisare som visar den befintliga vägen bör 

avslås. 

  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(29) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-06 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 238 

 

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). 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att 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 (ledningsutskottets protokoll § 218/2022, dok nr 

133953). 

Yrkanden 

Tor Tolander (M) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Tor Tolanders yrkande och finner det antaget. 
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§ 239 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 november 2022 dok nr 133918 

Lokalt aktivitetsstöd period 1/2022, dok nr 133541 

Verksamhetsstöd 2022, inkomna och beviljade ansökningar kvartal 3/2022 
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§ 240 Dnr 2022-000037 

Delgivningar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Lägga delgivningarna till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande delgivningar redovisas: 

Protokoll 

Ostkustbanan 2015 AB 2022-09-30 

MittSverige Vatten & Avfall AB 2022-10-27 

Fiberstaden AB, 2022-10-28 

Nordanstig Vatten AB, 2022-10-28 

 

Övrigt 

Överförmyndarnämnden Mitt, ägarsamråd 

Inköp Gävleborg, delårsbokslut per 31 augusti 2022 

Integritetsskyddsmyndigheten, Beslut om att avsluta kommunens anmälan 
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§ 241 Dnr 2020-000040 

Redovisning av pågående fastighetsprojekt. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen får en redovisning av pågående fastighetsprojekt i kommunens 

regi. 

Projektledare Mac Herrmann presenterar aktuellt läge för de olika projekten. 

Ny idrottshall i Bergsjö 

En ändrad skiss är framtagen per 1 december 2022 

Kalkylen för projektet är klar 

Tidsplanen är att det ska vara klart 1 september 2024 

Tillfälliga modulen vid Sörgården 

Fler moduler är beställda, sammanlagt 16 nya lägenheter mot tidigare tolv. Detta 

kräver nytt bygglov. 

Planering för nya gemensamhetsytor 

Tidsplanen är att det ska vara klart andra kvartalet 2023 

Stallet i Strömsbruk 

Arkitekt är upphandlad och första mötet hålls i mitten av december 2022. 

Svar på Eva Anderssons (SD) fråga från förra kommunstyrelsen är att ingen 

särskild undersökning om mögel kommer att göras innan renoveringen. Om det 

upptäcks mögel kommer det att åtgärdas under arbetets gång. 
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§ 242 Dnr 2022-000038 

Information och övriga ärenden. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Cyklar för utlåning vid kommunens särskilda boenden 

Uppdra till omsorgsutskottet att bereda ärendet. 

2. Värd/värdinna vid trygghetsboendet vid Hagängsgården 

Uppdra till kommunchef Erik Hedlund att stämma av ärendet med 

verksamheten. 

3. Plan för att klara utökad idrottsundervisning 

Uppdra till verksamheten att till utbildningsutskottet redovisa planen för att 

klara lagkravet på utökat antal idrottstimmar för skoleleverna, nu när inte den 

nya idrottshallen hinner blir klar. 

4. Utvändig upprustning av huvudbiblioteket i Bergsjö 

Uppdra till kommunchef Erik Hedlund att undersöka när i tiden som fasaden 

på huvudbiblioteket i Bergsjö ska rustas upp. 

5. Bokningssystem för uthyrning av kommunens lokaler 

Uppdra till ledningsutskottet att följa upp systemen för uthyrning av 

kommunens lokaler. 

6. Samverkan 

kommunen/turistföreningen/företagarföreningen/näringslivsenheten 

Uppdra till ledningsutskottet att följa utvecklingen av dessa frågor. 

7. I övrigt godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

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

väcka eventuella extraärenden. 

Övriga ärenden 

Cyklar för utlåning vid kommunens särskilda boenden 

Sven-Erik Sjölund (S) frågar om de cyklar som köptes in för de boende på 

kommunens särskilda boenden. Han föreslår att man undersöker om det går att göra 

dem tillgängliga för anhöriga. 

Carina Ohlson (C) ställer sig positiv till förslaget och föreslår att omsorgsutskottet 

bereder förslaget. 

Värd/värdinna vid trygghetsboendet vid Hagängsgården 

Stig Eng (C) frågar om  det finns någon värd/värdinna vid trygghetsboendet. Det 

verkar som det inte ordnas några aktiviteter där längre och dessutom kommer 

lunchbaren i Hagängsgården att vara stängt under de kommande julhelgerna. 

Carina Ohlson (C) informerar om att det annonseras efter en värd/värdinna och 

förhoppningen är att tjänsten snart ska bli tillsatt. 

Kommunchef Erik Hedlund tar med sig frågan till verksamheten. 
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Forts. § 242 

 

 

Rutin för utvärdering av investeringsprojekt 

Anette Nybom (S) frågar om det finns någon rutin för utvärdering av större 

investeringsprojekt och om inte så föreslår hon att det borde tas fram. 

Kommunchef Erik Hedlund svarar att det för närvarande inte finns någon sådan 

rutin. 

Rutin för konstnärlig utsmyckning vid nybyggnationer 

Anette Nybom (S) frågar om det finns någon rutin för konstnärlig utsmyckning i 

samband med  större nybyggnationer i kommunens regi. 

Kommunchef Erik Hedlund svarar att verksamheten håller på att ta fram en sådan 

rutin. 

Plan för att klara utökad idrottsundervisning 

Anette Nybom (S) frågar om verksamheten har någon plan för att klara lagkravet på 

utökat antal idrottstimmar för skoleleverna, nu när inte den nya idrottshallen hinner 

blir klar förrän 2024. Förslag lämnas att utbildningsutskottet får följa upp ärendet. 

Utvändig upprustning av huvudbiblioteket i Bergsjö 

Anette Nybom (S) frågar om det finns någon plan på när fasaden på 

huvudbiblioteket i Bergsjö kommer att rustas upp. 

Kommunchef Erik Hedlund svarar att fastigheten ägs av Nordanstigs Bostäder AB 

och att han återkommer med svar på frågan. 

Bokningssystem för uthyrning av kommunens lokaler 

Tor Tolander (M) frågar om kommunen inte kan ha samma typ av 

uthyrningssystem för gymnastiksalar i hela kommunen, som det finns i Bergsjö. 

Förslag lämnas att ledningsutskottet får följa upp frågan. 

Kontroll av mögel i Stallet i Strömsbruk 

Eva Andersson (SD) frågar varför hennes tidigare fråga om det kommer att göras 

någon undersökning om mögel i fastigheten innan renoveringen inleds, inte står 

med i kommunstyrelsens protokoll från 8 november 2022. 

Ordföranden Ola Wigg (S) svarar att det kunde det ha gjort men att han uppfattade 

henne att det räckte om frågan besvarades under punkten Redovisning av pågående 

fastighetsprojekt, vilket gjordes tidigare vid dagens sammanträde. 

Samverkan kommunen/turistföreningen/företagarföreningen/näringslivsenheten 

Carina Ohlson (S) frågar hur verksamheten kring turism och näringsliv samverkas 

mellan de olika parterna näringslivsenheten och turistföreningen och 

företagarföreningen. Hon anser att det behöver bli tydligare vem som ska göra vad 

och vart gränserna går för parternas ansvarsområden. 

Verksamhetsbesök vård och omsorg 

Kommunstyrelsen avslutar sammanträdet med en rundvandring i lokalerna på 

Sörgården och den kommande sammankopplingen med modullägenheterna samt 

lokalerna på Bållebo, Paletten och Lyktan.  

 


