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§ 1 Dnr 2022-000015 

Remiss: Regionalt trafikförsörjningsprogram, Region 
Gävleborg 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta majoritetens förslag till yttrande över remissen. 

2. Uppdra till verksamheten att omedelbart skicka in antaget yttrande. 

Omedelbar justering 

Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 

Besvärstid 

För denna paragraf är besvärstiden 2022-02-09 till 2022-03-03. 

 

Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av Hållbarhetsnämnden, Region Gävleborg, har X-Trafik AB tagit fram 

ett förslag till nytt regionalt trafikförsörjningsprogram. 

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet beskriver Gävleborgs behov av 

kollektivtrafik åren 2022 till 2032, prioriterade mål samt strategier för att nå målen. 

Förslaget är ute på remiss och eventuella yttranden ska lämnas till regionen. 

Ordföranden Ola Wigg (S) föredrar majoritetens förslag till yttrande. 

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Regionalt trafikförsörjningsprogram, Region Gävleborg, med bilagor, 

dok nr 128976. 

2. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår ledningsutskottet besluta att godkänna 

föreslaget remissvar samt att uppdra till verksamhetschef ToS att underteckna 

och sända in förslaget till Region Gävleborg (Erik Hedlunds och Hans-Åke 

Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2022-01-13, dok nr 129317 och 129320). 

3. Ledningsutskottet beslutar att remissvaret ska utökas med tillägg att 

anropsstyrd linjestyrd trafik bör utökas, samt infoga i remissvaret när det ska 

vara inlämnat. Svaret tas upp i kommunstyrelsen med omedelbar justering 

(ledningsutskottets protokoll § 18/2022, dok nr 129491). 

4. Majoritetens förslag till remissyttrande dok nr 129568. 
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Forts. § 1 

 

Yrkanden 

Stig Eng (C) med bifall av Tor Tolander (M) yrkar bifall till majoritetens förslag till 

yttrande över remissen. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget. 
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§ 2 Dnr 2021-000021 

Godkännande av dagordning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna dagordningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska fastställa dagordningen. 

Inga ändringar föreslås. 
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§ 3 Dnr 2022-000032 

Ordföranden informerar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

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

Vad gäller pandemin så verkar det nu snart vara över och gå över till en vanlig 

influensa. Samhället kan nu återstartas igen. 

Påverkansarbetet är i full gång vad gäller infrastrukturen i arbetsmarknadsområdet 

både vad gäller nya Ostkustbanan och E4:a-bygget. Vi vill framför allt säkerställa 

att E4:n blir byggd så snart som möjligt där människor dör i olyckor varje år. 

Det har varit ett Hälsingeråd där vi fortsätter att formera samarbeten i Hälsingland. 

Rekryteringarna av tre nya tjänster pågår, vilket är en förutsättning för att kunna 

fortsätta arbetet med att stärka varumärket Hälsingland och formera den framtida 

utvecklingen i landskapet. 

Det är nu klart att etableringen av Northwolt och Volvo Cars fabrik hamnar i 

Göteborg, det är positivt att fabriken hamnar i Sverige. Det arbete som lagts ned 

gemensamt i kommunerna och regionerna i mellersta Sverige har skapat 

förutsättningar för framtiden, det känns positivt!  

Vi har från kommunen deltagit i ett elkraftsseminarium. Det är helt klart att vi har 

utmaningar för att klara elkraftsförsörjningen framöver då det troligen kommer att 

ske etableringar och omställningar till mer elintensiv industri. Dessutom kommer 

elektrifieringen av våra fordon gå ganska snabbt de kommande åren.  

Seminarium 2022 - Region Gävleborg (regiongavleborg.se) 

Vi har haft ett informationsmöte med Post Nord där de presenterade arbetet med att 

gå över till varannandagsutdelning av post. 
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§ 4 Dnr 2022-000033 

Kommunchefen informerar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund informerar om följande aktuella ärenden: 

Det är nu klart att etableringen av Northwolt och Volvo Cars fabrik hamnar i 

Göteborg. Sundsvallsregionen fortsätter dock att arbeta för nya etablering inom 

näringslivet. 

En utbildning har genomförts tillsammans med Nordanstigs Bostäder AB. 

Uppföljning av de åtta föreslagna åtgärdspunkterna i Ekebro-utredningen när det 

gäller individ och familjeomsorgen. 

Rekrytering pågår av en biträdande chef till verksamhetschefen för vård och omsorg 

samt social omsorg. 

Projektet pågår för processkartläggning inför de nya 

informationshanteringsplanerna. Inleds med kartläggning för verksamheten i social 

omsorg och inom stabens verksamheter. 

Arbetet med det systematiska brandskyddet pågår. 

Samverkan kring arbetet med att ta fram en näringslivsstrategi samt platsdestination 

Hälsingland. 

Ett ändringsarbete pågår för att skapa en kundtjänst i kommunhuset som även 

kommer att inkludera socialtjänstens expedition. 

Hälsingland utvecklar samarbetet i Hälsingland genom att göra en gemensam 

upphandling av nytt lönesystem och även samarbete av införandet. 

Rekrytering av tre tjänster pågår inom Hälsingerådet. Rekryteringsgruppen arbetar 

just nu med intervjuer av de sökande. 
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§ 5 Dnr 2020-000115 

Coronaviruset, Covid-19. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund informerar om läget för verksamheterna i den pågående 

coronapandemin. 

Just nu är det en oerhört omfattande smittspridning och det har en stor påverkan på 

kommunens verksamheter. Det har slitigt hårt på både vårdpersonal och personalen 

inom skolans verksamheter när så många har varit sjuka eller hemma i karantän. 

Vissa skolor och delar av barnomsorgen har fått hålla stängt hela eller delar av 

dagarna på grund av både brist på personal och brist på barn. 

Distansarbete för dem som kan har pågått under hela pandemin. 

När många av de allmänna restriktionerna släpps den 9 februari 2022 kommer det 

bli en succesiv återgång till normal arbetsnärvaro i verksamheterna och från 1 mars 

2022 börjar de nya riktlinjerna om hemarbete att gälla. 
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§ 6 Dnr 2022-000034 

Information från utskotten. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottets ordförande Carina Ohlson (C) informerar om aktuellt inom 

omsorgsutskottets verksamheter: 

Just nu har vi den största smittspridningen av covid-19 man sett under de senaste 

åren. 

Givetvis är även kommunens personal drabbad av detta. Vi kan utföra uppdragen 

men personalen sliter hårt och blir oerhört trötta och kommer definitivt att behöva 

återhämtning framåt.  

En framtidsspaning kan vara på sin plats nu, vi ser redan nu att budgeten för social 

omsorg när det gäller placeringar förmodligen inte kommer att hålla för 2022. Med 

de planerade insatser som redan görs är budgeten redan använd och överskriden. Då 

vet vi att det troligen tillkommer ärenden under året, givetvis jobbar man hårt för att 

kunna minska kostnaderna men utifrån den behandling dessa personer behöver och 

har rätt till måste vi först och främst uppfylla lagkraven. 

Familjecentralen erbjuder olika utbildningar och stöd till familjer som behöver, och 

det är en viktig förebyggande del av socialtjänsten. 

Arbetsmarknadsenheten jobbar på hårt för att minska beroendet av försörjningsstöd 

hos våra innevånare, och förhoppningen är att det ska bli lättare att få ut människor 

i egen försörjning när pandemin släpper sitt järngrepp runt landet. 

Inom äldreomsorgen ser vi att budgeten kommer att bli problematisk att hålla, 

mycket beroende på de undermåliga byggnader som finns delvis, och att 

platsbristen innebär att människor blir kvar hemma längre. 

Just att de blir hemma längre innebär att hemtjänstens timantal ökar, och även när 

det gäller äldreomsorgen har vi lagkrav att upprätthålla.  

Nu låter detta helt nattsvart, självklart är det inte så!  

Men jag känner att kommunstyrelsen bör få en rättvisande bild av de utmaningar 

som verksamheten står inför, personalen gör ett fantastiskt bra arbete och jobbar 

med nya lösningar, förändrade arbetssätt och besparingsförslag. 

Som alla troligen sett och läst ligger ett förslag från omsorgsutskottet om att 

avskaffa möjligheten till valfrihet inom hemtjänsten (LOV9. LOV kom till för att 

omsorgstagarna skulle få en större valfrihet, både när det gällde utförare och 

innehåll. 
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Forts. § 6 

 

När vi nu inte kan erbjuda vare sig det ena eller det andra utifrån det läge vi har 

med privata utförare känns det inte rättvist att bara en fjärdedel av medborgarna ska 

kunna välja. 

Tar man nu detta beslut i fullmäktige kommer utskottet att presentera en ny form av 

biståndsbedömningen under senvintern. Det kommer att innebära att ”makten” 

flyttas ut till omsorgstagare och kunder på ett annat sätt än idag, tanken är att man 

mer ska kunna använda sitt sunda förnuft och gå efter dagsformen hos dem man 

besöker. Då uppfyller vi grundtanken med LOV bättre än idag. 

LOV har tjänat oss väl, och utan de beslut vi tagit förr i denna fråga, hade vi inte 

kunnat skicka det aktuella ärendet till kommunstyrelsen. 

 

Utbildningsutskottets vice ordförande Lisa Bergman Östman (C) informerar 

om följande aktuella ärenden inom utbildningsutskottets verksamheter: 

Under januari har en del av skolenheterna varit mer eller mindre hårt drabbade av 

covid-19. 

Sjukfrånvaro både bland personal och elever och då är det en stor del som varit 

hemma i karantän. 

Artur Engbergsskolan hölls stängd i nästan en vecka. Veckan därpå var det klass 2-

3 på Lönnbergsskolan som fick hållas stängd några dagar. Högstadiet har haft några 

dagar med distansundervisning. Förskolan har också haft en tung period och man 

har vädjat till föräldrar att ha 15 timmarsbarnen hemma. 

16 december kom beslut från Skolinspektionen efter uppföljning av Gnarps skola. 

De meddelar att de avslutar ärendet i de delar som avser; extra anpassningar, 

trygghet och studiero och åtgärder mot kränkande behandling samt styrning och 

utveckling av verksamheten. 

Däremot fick vi ett föreläggande och det vara att vidta åtgärder för att avhjälpa 

brister avseende särskilt stöd. Senast 1 april 2022 ska detta redovisas till 

Skolinspektionen. 

Gnarps skola har gått igenom mycket sedan flera år tillbaka. Nu har verksamheten 

fått jobba fram rutiner och arbetssätt som kommer att göra dem bättre rustade 

framöver.  
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Ledningsutskottets ordförande Stig Eng (C) informerar om följande aktuella 

ärenden inom ledningsutskottets verksamheter: 

Jag har deltagit i Kommuninvests medlemsdialog den 1 februari 2022. 

Bankverksamheten ger ett överskott på ca 400 mnkr för 2021 så en utdelning till 

låntagande medlemmar kommer att fastställas på årsstämman. Den nya riskskatten 

som Regeringen har beslutat om för banker från och med 2022 och framåt kommer 

troligen att påverka 2022 års resultat. Man förhandlar nu med Regeringen om att 

Kommuninvest skall slippa denna skatt då alla medlemmar är i borgen för all 

utlånings- och inlåningsverksamhet och hoppas på att de får gehör för denna åsikt. 

Hållbarhetsfrågor är en viktig del i utlåningsverksamheten och grundar sig inom tre 

områden: 

• Hållbar miljö 

• Gröna lån 

• Social hållbarhet 

Kommuninvest har stort intresse att få låneförfrågningar inom dessa områden. 

Banken analyserar hela tiden den kommunala sektorn och ser att antalet barn i 

skolålder kommer att minska med 120 000 färre barn de närmaste 10-15 åren. Det 

innebär att behovet av skolor kommer att minska med omkring 500 enheter. Man 

konstaterar också att gruppen äldre kommer att öka, vilket innebär sammantaget att 

befolkningen i arbetsför ålder får ett större ekonomiskt ansvar. 
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§ 7 Dnr 2022-000035 

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna rapporten. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Björn Hylenius föredrar ett preliminärt bokslut för kommunens 

verksamheter per 2021. Beräkningarna på helår visar ett positivt resultat med nästan 

60 mnkr. 

Verksamheten har även sammanställt en månadsrapport med nyckeltal för 

kommunstyrelsens verksamheter. 

Vid dagens sammanträde redovisas att antalet medborgare i Nordanstigs kommun 

per kvartal 3/2021 är 9 509 personer. 

Vidare redovisasbemanningen inom särskilda boenden inklusive LSS, Lotsen och 

korttids. 

Antal beviljade hemtjänsttimmar totalt både kommunala och privata. 

Antalet vårddygn inom korttids. 

Antalet bygglov, startbesked och tillsynsärenden. 
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§ 8 Dnr 2022-000019 

Överföring av 2021 års kvarvarande investeringsmedel 
till 2022 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna ombudgetering av följande investeringar från 2021 till 2022: 

 

Projektering förskolor      240 tkr 

Ventilation Bergsjögården   1 580 tkr 

Ombyggnad kommunhus för säkerhet och kris 4 062 tkr 

Morängsviken, pir      175 tkr 

Ny förskola Gnarp                      7 457 tkr 

Idrottshall i Bergsjö                        39 996 tkr 

Vägbelysning       367 tkr 

Bredband                    9060 tkr 

Industriområdet Knoget   2 284 tkr 

Exploateringsområden      500 tkr  

Upprustning politiska beslut    1514 tkr 

Utemiljö skolor/förskolor politiska beslut     509 tkr 

  

Totalt                         67 744 tkr 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har sammanställt slutredovisningar av 2021 års investeringar samt 

verksamheternas önskemål om ombudgetering till 2022. 

Kommunfullmäktige har att ta ställning till ombudgetering från 2021 till 2022 för 

följande investeringar som inte färdigställts under 2021.  
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Forts. § 8 

 

Projektering förskolor      240 tkr 

Ventilation Bergsjögården   1 580 tkr 

Ombyggnad kommunhus för säkerhet och kris 4 062 tkr 

Morängsviken, pir      175 tkr 

Ny förskola Gnarp                      7 457 tkr 

Idrottshall i Bergsjö                        39 996 tkr 

Vägbelysning       367 tkr 

Bredband                            9060 tkr 

Industriområdet Knoget   2 284 tkr 

Exploateringsområden      500 tkr  

Upprustning politiska beslut    1514 tkr 

Utemiljö skolor/förskolor politiska beslut     509 tkr 

 

Totalt                         67 744 tkr 

 

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att fullmäktige godkänner redovisad ombudgetering av 

investeringar från 2021 till 2022 (Erik Hedlund och Kalle Olssons tjänsteutlåtande 

2022-01-25, dok nr 129467). 

Slutredovisning av investeringar 2021, dok nr 129439. 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till verksamhetens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget. 
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§ 9 Dnr 2021-000357 

Begäran om utökad borgen för Nordanstigs  
Bostäder AB 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Såsom för egen skuld ingå borgen för Nordanstigs Bostäder AB:s låneförpliktelser 

upp till ett högsta lånebelopp om 182 000 000 kr, jämte löpande ränta och 

kostnader. Det totala högsta lånebeloppet har beräknats på aktuellt lånebelopp 

2021-11-30. 

Jäv 

Andreas Högdahl (NoP) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens beslut om borgen är av principiell beskaffenhet och är därför 

förbehållet kommunfullmäktige. 

Nordanstigs Bostäder AB har behov av att göra ytterligare låneupptagningar under 

nästkommande två år. Detta för att kunna möte de planerade investeringar som 

bolaget har. 

Tidigare beslut om kommunal borgen är från 2007-04-10 och medger ett lånetak på 

150 798 595 kr. Bolaget har tom 2021-11-30 lånat 149 513 900 kr och behöver be 

Kommunfullmäktige om utökad borgen för redan beslutade investeringar samt för 

akuta planerade investeringar inom en två-årig investeringsplan. 

Låneupptagning ska täcka markköp för Nordanstig Dvästa 5:96 Grönviken, 

Plusshuset i Gnarp, EPC-projektet, akuta tak, fasad- och fönsterbyten samt åtgärder 

för att säkerställa arbetsmiljökrav och säkerhet. 

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om borgen från Nordanstigs Bostäder AB dok nr 129164. 

2. Verksamhetens föreslår att fullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå 

borgen för Nordanstigs Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta 

lånebelopp om 181 836 900 kr, jämte löpande ränta och kostnader. Det totala 

högsta lånebeloppet har beräknats på aktuellt lånebelopp 2021-11-30 (Erik 

Hedlunds och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2022-01-10, dok nr 129269). 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att såsom för egen skuld 

ingå borgen för Nordanstigs Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta 

lånebelopp om 182 000 000 kr, jämte löpande ränta och kostnader. Det totala 

högsta lånebeloppet har beräknats på aktuellt lånebelopp 2021-11-30 

(ledningsutskottets protokoll § 5/2022, dok nr 129478). 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(35) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-08 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 9 

 

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 17(35) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-08 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 10 Dnr 2021-000331 

Ansökan om checkkredit 2022 för Nordanstig  
Vatten AB  

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Bevilja Nordanstig Vatten AB en checkkredit på totalt 15 mnkr under 2022 inom 

Nordanstigs kommuns koncernkonto. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstig Vatten AB ansöker om en fortsatt checkkredit inom Nordanstigs 

kommuns koncernkonto på 15 mnkr. 

För att kunna hantera det likvida flödet under 2022 bör checkkrediten på 

internkontot hos Nordanstigs kommun motsvara 15 mnkr. Checkkrediten ska 

användas till de variationer som förekommer i in- och utbetalningar. 

Enligt styrelsebeslut 2021-10-27, § 34, ansöker Nordanstig Vatten AB om en 

checkkredit på 15 mnkr. 

Enligt kommunfullmäktigebeslut 2009-05-11 ska Nordanstig Vatten ABs 

checkkredit omvärderas varje år. 

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om checkkredit 2022 från Nordanstig Vatten AB, dok nr 128549. 

2. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar bevilja Nordanstig Vatten AB 

en checkkredit på totalt 15 mnkr under 2022 inom Nordanstigs kommuns 

koncernkonto (Erik Hedlunds och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2022-01-16, 

dok nr 128608). 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar bevilja Nordanstig Vatten 

AB en checkkredit på totalt 15 mnkr under 2022 inom Nordanstigs kommuns 

koncernkonto (ledningsutskottets protokoll § 6/2022, dok nr 129479). 

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(35) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-08 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 11 Dnr 2021-000355 

Val av driftform för hemtjänst - upphandling enligt LOU, 
LOV eller egen regi 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Avskaffa Nordanstigs kommuns valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst och 

bedriva all hemtjänst i egen regi. 

Kommunstyrelsens beslut 

Uppdra till verksamheten och omsorgsutskottet att ta fram nyckeltal för att kunna 

följa kostnadsutvecklingen med ambition att hålla sin budget samt att även se över 

kostnader i förhållande till Särskilt boendeplatser samt trygghetsboenden. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottet beslutade i november 2022 att verksamheten Vård och omsorg 

ska ta fram en utredning om kommunens hemtjänst. Utredningen ska fungera som 

diskussionsunderlag för val av framtida driftform för hemtjänsten i Nordanstigs 

kommun. Idag bedrivs hemtjänsten dels i kommunal regi, dels av en extern utförare 

genom kommunens valfrihetssystem (LOV). I det här ärendet går verksamheten 

igenom skillnader mellan olika driftformer i hemtjänst. Omsorgsutskottet kan 

därefter avgöra om utskottet vill föreslå byte av driftform för hemtjänsten i 

Nordanstigs kommun för kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten lämnar två alternativ till kommunfullmäktige att ta ställning till: 

Alternativ 1: Avskaffa Nordanstigs kommuns valfrihetssystem inom hemtjänst 

och bedriva all hemtjänst i egen regi. Alternativ 2: Avskaffa Nordanstigs 

kommuns valfrihetssystem inom hemtjänst och upphandla all hemtjänst 

inklusive nattpatrull enligt lagen om offentlig upphandling (Erik Hedlunds och 

Karin Henningssons tjänsteutlåtande 2021-12-14, dok nr 129013). 

2. Val av driftsform för hemtjänst - upphandling enligt LOU, LOV eller egen 

regi, dok nr 129013. 

3. Brukarenkät 2020, dok nr 129080. 

4. Protokollsutdrag OU 2021-11-08 § 130, Information och övriga ärenden, 

dok nr 128634. 

5. Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar Avskaffa Nordanstigs 

kommuns valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst och bedriva all hemtjänst i 

egen regi (omsorgsutskottets protokoll § 11/2022, dok nr 129398). 

  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(35) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-08 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 11 

 

Yrkanden 

Petter Bykvist (V) med bifall av Carina Ohlson (C), Ola Wigg (S), Kent 

Hammarström (S), och Stig Eng (C) yrkar bifall till omsorgsutskottets förslag. 

Ola Wigg (S) med bifall av Kent Hammarström (S), Carina Ohlson (C) och Stig 

Eng (C) yrkar tillägga att verksamheten och omsorgsutskottet får i uppdrag att ta 

fram nyckeltal för att kunna följa kostnadsutvecklingen med ambition att hålla sin 

budget samt att även se över kostnader i förhållande till Särskilt boendeplatser samt 

trygghetsboenden. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Petter Bykvists och sitt tilläggsyrkande och 

finner dem antagna. 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(35) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-08 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 12 Dnr 2021-000345 

Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna rapport om årlig uppföljning av systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 

för 2020 och den handlingsplan som tagits fram. 

 

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.  

Denna rapport redovisar Nordanstigs kommuns årliga uppföljning av SAM för år 

2020 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 kan ha med sig i sitt fortsatta 

arbetsmiljöarbete under 2022 och framledes. 

Anna-Lena Sjölander, HR-specialist, föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen godkänner den årliga 

uppföljningen av systematiska arbetsmiljöarbetet för 2020 och den 

handlingsplan som tagits fram (Erik Hedlunds och Maritta Rudhs 

tjänsteutlåtande 2022-01-04, dok nr 129235). 

2. Bilaga: Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, dok nr 128872. 

3. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapport 

om årlig uppföljning av systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) för 2020 och 

den handlingsplan som tagits fram (ledningsutskottets protokoll § 8/2022, 

dok nr 129481). 

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 21(35) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-08 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 13 Dnr 2022-000008 

Övertagande av bro och gångväg i Ilsbo. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Överta del av Östanå S:5 inklusive bron över Östanåån och dess ansvar enligt 

bilaga 1. 

2. Nordanstigs kommun bekostar lantmäteriförrättningen i samband med 

övertagandet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ägarna av Östanå S:5 inkom i april 2021 med önskan att Nordanstigs kommun 

övertar den del av samfälligheten som bron och den gångväg som leder till bron. 

Bron över Östanåån är i behov av åtgärder, något som ägarna av samfälligheten 

(Östanå S:5) inte anser sig ha möjlighet att lösa och heller inte anser sig vara deras 

ansvar. 

Ledningsutskottet har även berett ärendets relation till kommande 

belysningsstrategi. Att överta bron nu utan att belysningsstrategi är antagen kan 

vara olägligt, samtidigt är området ändå strategiskt betydelsefullt. Bron används 

flitigt av skolbarn på väg till och från skola som vill undvika stora vägen, det är 

därför viktigt att bron kan underhållas. För att kunna tillse att bron förblir 

underhållen behövs att kommunen överta ansvaret för den.  

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta  

2. att överta del av Östanå S:5 inklusive bron över Östanåån och dess ansvar 

enligt bilaga 1 samt 

3. att Nordanstigs kommun bekostar Lantmäteriförrättningen i samband med 

övertagandet (Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 

2022-01-04, dok nr 129241). 

4. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att överta del av Östanå S:5 

inklusive bron över Östanåån och dess ansvar enligt bilaga 1, samt att 

Nordanstigs kommun bekostar lantmäteriförrättningen i samband med 

övertagandet (ledningsutskottets protokoll § 10/2022, dok nr 129483). 

  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(35) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-08 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 13 

 

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 23(35) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-08 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 14 Dnr 2021-000353 

Policy för kommunala tomter 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Fastställa Policy för kommunala tomter för Nordanstigs kommun med 

ändringen under rubriken Inledning, första stycket till att få lydelsen: Syftet 

med policyn är att tydliggöra vilka regler som gäller vid försäljning på 

delegation för kommunalt ägda tomter samt hur försäljningen av dessa ska 

genomföras. 

2. Fastställa tomtpriser enligt bifogad prislista. 

3. Delegation ges till kommunstyrelsen att teckna avtal vid försäljning av 

kommunala tomter. Delegationen begränsas till att endast gälla prissatta 

kommunala tomter. Vid avvikelser från policyn skall ärendet behandlas av 

kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens beslut 

Under förutsättning av fullmäktiges beslut enligt ovan, delegera till 

verksamhetschef för Tillväxt och service att teckna avtal vid försäljning av 

kommunala tomter. Delegationen begränsas till att endast gälla prissatta 

kommunala tomter. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med policyn är att tydliggöra vilka regler som gäller för kommunalt ägda 

tomter samt hur försäljning av dessa ska genomföras. 

Med tomtmark avses planlagd mark som ska användas för småhusändamål eller 

mark för verksamhet. Försäljning av kommunala tomter sker enligt delegation. 

Av policyn framgår följande: 

• Användningsområden för tomtmark 

• Intresseanmälan för tomter 

• Köpekontrakt 

• Handpenning och köpeskilling 

• Tillträde 

Tomtpriser ska vara beslutade av kommunfullmäktige. Huvudregel är att tomter 

säljs till marknadspris. 

  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(35) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-08 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 14 

 

Policy för kommunala tomter ska säkerställa att tomtmark endast får användas för 

bostads- eller verksamhetsändamål. Tomter är inte tilltänkta för arrende, 

dispositionsrätt eller annan typ av nyttjanderätt t ex för parkering, odling, 

gräsmattor eller annat privat ändamålsområde. Kommunen säljer inte avstyckad 

tomt- eller verksamhetsmark för att bebygga med exempelvis garage i anslutning 

till en bostad. Det är heller inte tillåtet att köpa två tomter bredvid varandra i syfte 

att slå ihop dem och endast bygga ett permanenthus.  

Vidare ger policyn möjlighet att inrätta en intresselista för befintliga tomter och 

verksamhetsmark. På den antecknas namn på intressenten och vilket datum 

personen har anmält intresse. Tilldelning av tomter sker enligt först till kvarn. 

Köpekontrakt ska upprättas i samband med att en sökande tackar jag till erbjuden 

tomt. 

Tecknas inte köpeavtal tilldelas tomten den intressent som står näst i intresselistan.  

En handpenning motsvarande 10 % av köpesumman erläggs inom 30 dagar från 

påskrivet köpekontrakt. Resterande 90 % av köpesumman erläggs vid tillträde. 

Tomtpriser ska vara beslutade av kommunfullmäktige. Huvudregel är att tomter 

säljs till marknadspris + VA anslutningsavgift. 

Handpenningen återfås inte om köpeavtalet hävs eller tillträde inte sker enligt plan.  

Datum för tillträde bestäms efter överenskommelse. Tillträde ska dock ske senast 

tre (3) månader efter undertecknat köpekontrakt. Köparen förbinder sig att betala 

VA anslutningsavgift enligt vid var tid gällande VA-taxa.  Om så inte sker upphävs 

köpet inom sex (6) månader. Gäller i de fall där VA anslutning ej ingått i 

köpeskillingen.  

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2022-01-13, dok nr 

129287. 

2. Bilaga Förslag Tomtpriser kommunala tomter, dok nr 129315. 

3. Förslag Policy för kommunala tomter 2021-12-13, dok nr 128996. 

4. Ledningsutskottets protokoll § 12/2022, dok nr 129485. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 14 

 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 

Ola Wigg (S) med bifall av Stig Eng (C), Johan Norrby (SD), Petter Bykvist (V), 

Tor Tolander (M) och Kent Hammarström (S), yrkar ändra under rubriken 

Inledning, första stycket till att få lydelsen: Syftet med policyn är att tydliggöra 

vilka regler som gäller vid försäljning på delegation för kommunalt ägda tomter 

samt hur försäljningen av dessa ska genomföras. Vid avvikelser från policyn skall 

ärendet behandlas politiskt genom kommunfullmäktige. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag och sitt 

ändringsyrkande och finner dem antagna. 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(35) 
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2022-02-08 
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§ 15 Dnr 2021-000351 

Hyreskostnad för Bergsjö Hassela Alpina säsongen 
2021/2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunen ska behandla och utbetala föreningsstöd till Bergsjö Hassela alpina 

enligt samma förutsättningar som andra föreningar som sökt bidrag för sina 

hyreskostnader. Ytterligare finansiera bidragspotten som inkluderar hyresbidrag 

med 75 000 kr med verksamhetsmedel. 

Uppdra till verksamheten att ta fram en långsiktig finansiering för de 

föreningsverksamheter som har drift och/eller lokalkostnader som avviker från 

merparten av föreningar och redovisa detta senast i juni 2022. 

 

Reservationer 

Petter Bykvist (V) och Tor Tolander (M) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreningen Bergsjö Hassela Alpina har för säsongen 2021/22 inkommit med en 

förfrågan avseende hyresstöd för nyttjande av skidanläggningen vid Hassela Ski 

Resort, för deras träning utöver ordinarie öppettider.  

Förvaltningen har inte deltagit i några förhandlingar mellan parterna men väl fört 

diskussioner med föreningen genom kommunchef och verksamhetschef. Parterna 

har gemensamt förhandlat fram detta avtal och är således överens om allt dess 

innehåll. 

Föreningen har tidigare erhållit bidrag för liftkort men då detta ingår för 

träningstillfällen i avtalet mellan parterna så föreslås detta utgå. Liftkort för egen 

åkning utöver träning får bekostas av föreningen själva. 

Finansieringen föreslås genom en 50/50-fördelning mellan driftbidrag och övriga 

fritidsmedel. Driftbidraget kommer således att minska marginellt för övriga 

föreningar men då hela föreningsbidraget är nytt kan inte konsekvensen beskrivas 

mer än så. För övrig finansiering kommer verksamhetsmedel för fritid att nyttjas. 

Då pandemins effekter förväntas kvarstå en bit in i verksamhetsåret kommer 

sannolikt inte dessa medel att förbrukas av naturliga skäl. Därför föreslår 

förvaltningen att finansieringen löses inom befintlig ekonomisk ram. 
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Forts. § 15 

 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår ledningsutskottet föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreningen Bergsjö Hassela Alpinas förfrågan om 

hyresstöd beviljas, att kostnaden för hyresavtalet ersätts med 150 000 kr plus 

moms, totalt 187 500 kr, att finansiering sker med 50% från det fastställda 

driftsbidraget och 50% från verksamhetsmedel för fritid samt att verksamheten 

uppdras att ta fram en långsiktig finansiering för de föreningsverksamheter 

som har lokalkostnader som avviker från merparten av föreningar och redovisa 

detta senast i juni 2022 (Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds 

tjänsteutlåtande 2021-12-13, dok nr 129000). 

2. Ansökan om bidrag från Bergsjö Hassela Alpina, dok nr 128937. 

3. Ledningsutskottets protokoll § 11/2022, dok nr 129484. 

Yrkanden 

Andreas Högdahl (NoP) med bifall av Johan Norrby (SD), Sandra Bjelkelöv (SD), 

Sven-Erik Sjölund (S), Kent Hammarström (S) och Carina Ohlson (C) yrkar att 

kommunen ska behandla och utbetala föreningsstöd till Bergsjö Hassela alpina 

enligt samma förutsättningar som andra föreningar som sökt bidrag för sina 

hyreskostnader. Ytterligare finansiera bidragspotten som inkluderar hyresbidrag 

med 75 000 kr med verksamhetsmedel. 

Petter Bykvist (V) med bifall av Tor Tolander (M) yrkar bifall till verksamhetens 

förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Andreas Högdahls och Petter Bykvists yrkanden 

och finner Andreas Högdahls yrkande antaget. 
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§ 16 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 

Montering av brandlarm pågår, besiktningsanmärkningar avhjälps, montering av 

utomhustrappor är i slutfas, ytterpanel pågår, planerad slutbesiktning vecka 11. 

EPC-projektet 

Ändring kommer att behövas i projektet till följd av nytt särskilt boende, 

Lönnbergsskolan pågår med belysning, ventilation med mera, Ilsbo skola med 

vinsisolering, belysning och ventilation, Bergesta lika så. 

Ny idrottshall i Bergsjö 

Brukargruppen är i avslutningsskede med målformuleringar och övergång till 

granskningsskede under februari, arbetet med den nya detaljplanen pågår, förslag 

till programhandling har lämnats under vecka 5 och kommer att granskas, inget 

slutgiltigt besked från länsstyrelsen gällande den fornlämning som uppdagades i 

startskedet av planarbetet. 
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§ 17 Dnr 2022-000039 

Information totalförsvar/civilförsvar 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Lise Ekenberg och Mikael Mineur, Länsstyrelsen Gävleborg deltar i 

kommunstyrelsens sammanträde och föredrar länsstyrelsens arbete med 

totalförsvarsplanering. Deltar gör även Torbjörn Hallberg, Cecilia Vestman Nygård 

och Thomas Jonsson från Norrhälsinge räddningstjänst. 

Det övergripande målet för totalförsvaret ska vara att ha förmåga att försvara 

Sverige mot väpnat angrepp och värna vår säkerhet, frihet, självständighet och 

handlingsfrihet. Verksamheten inom totalförsvaret ska kunna bedrivas enskilt och 

tillsammans med andra, inom och utom landet. 

Målet för det civila försvaret ska bland annat vara att ha förmåga att värna 

civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och upprätthålla 

en nödvändig försörjning. 
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§ 18 Dnr 2022-000022 

Avsägelse från politiskt uppdrag,  
Magdalena Fagerhov (KD) 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna Magdalena Fagerhovs (KD) avsägelse. 

2. Välja Patric Jonsson (KD) som ny ersättare i utbildningsutskottet för 

återstoden av mandatperioden 2019-2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Magdalena Fagerhov (KD) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 

utbildningsutskottet. 

Kommunstyrelsen har att godkänna Magdalena Fagerhovs (KD) avsägelse samt 

välja ny ersättare i utbildningsutskottet för återstoden av mandatperioden 2019-

2022. 

Yrkanden 

Patric Jonsson (KD) föreslår sig själv som ny ersättare. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Patric Jonssons förslag och finner det antaget. 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31(35) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-08 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 19 Dnr 2022-000023 

Avsägelse från politiska uppdrag, Monica Olsson (S) 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna Monica Olssons (S) avsägelse. 

2. Val av ny ledamot i Nätverk för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg för 

återstoden av mandatperioden 2019-2022 behandlas på kommunstyrelsens 

nästa sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

Monica Olsson (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i Nätverk för strategiskt 

folkhälsoarbete i Gävleborg. 

Kommunstyrelsen har att godkänna Monica Olssons (S) avsägelse samt välja ny 

ledamot i Nätverk för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg för återstoden av 

mandatperioden 2019-2022. 
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§ 20 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 per januari 2022 

Omsorgsutskottets protokoll 2022-01-17 

Ledningsutskottets protokoll 2022-01-18 
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§ 21 Dnr 2022-000037 

Delgivningar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Lägga delgivningarna till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Följande delgivningar redovisas: 

Protokoll 

Minnesanteckningar Världarvsrådet 

Nordanstigs Bostäder AB 2021-12-15 

Nordanstigs Fjärrvärme AB 2021-12-15 

Inköp Gävleborg 2021-12-10 

Fiberstaden AB 2021-12-17 

Anteckningar Ägarsamråd Överförmyndarnämnden Mitt 

Övrigt 

Skrivelser till kommunstyrelsen - Prioritera rätt - välj välfärden 
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§ 22 Dnr 2022-000045 

Remiss: Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta verksamhetens förslag till yttrande som grund samt ge mandat till Ola 

Wigg (S) och Stig Eng (C) att göra eventuella redaktionella ändringar innan 

yttrandet skickas in. 

 

Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av regeringen har Trafikverkets förslag till Nationell plan för 

transportinfrastrukturen 2022-2033 remitterats till kommunen. 

Kommunstyrelseförvaltningen har författat ett kort och kärnfullt remissvar till 

Regeringskansliet, vilket föreslås godkännas. 

Planen är i grunden bra och prioriterade områden är järnvägssatsningar i form av 

nya sträckor, utökat underhåll och säkerhetshöjningar. Satsningar utpekas också 

inom vägnätet i form av trafiksäkerhetshöjande åtgärder och förbättrade pendlings- 

och resemöjligheter. Det som dock saknas i planen är satsningar på E4 genom vår 

kommun men också satsningar på en ny Ostkustbana. Detta är djupt beklagligt för 

kommunens utvecklingsmöjligheter men också för hela Norrland. Därför anges 

dessa två projekt att prioriteras i den nya planen. 

Sammanfattning av satsningar i planförslaget: 

De ekonomiska ramarna för infrastrukturplanen anges i propositionen Framtidens 

infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige (prop. 2020/21:151, beslutad av 

riksdagen i bet. 2020/21:TU16, rskr. 2020/21:409). Inriktningarna för arbetet anges 

också av regeringens direktiv den 23 juni 2021 till Trafikverket att upprätta ett 

förslag till en trafikslagsövergripande nationell plan för utveckling av 

transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033.  

Den statliga planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen uppgår till 799 

miljarder kronor för perioden 2022–2033. 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

remissvaret och uppdra till undertecknande att insända denna till 

Näringsdepartementet (Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds 

tjänsteutlåtande 2022-02-03, dok nr 129553). 

2. Remiss Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2022-

2033, dok nr 128852. 

  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35(35) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-08 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 22 

 

Yrkanden 

Stig Eng (C) med bifall av Ola Wigg (S) yrkar bifall till verksamhetens förslag men 

att de två tillsammans får i uppdrag att göra redaktionella ändringar innan yttrandet 

skickas in. 

Propositionsordning 

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

 

 


