
 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 

Sammanträdesdatum 

2018-09-25
 

 

 
 Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö, tisdagen den 25 september 2018 kl 09:00-17:10. 

Beslutande 
 

Monica Olsson (S), Ordförande 
Stig Eng (C), 1:e vice ordförande 
Sven-Erik Sjölund (S) 
Sigbritt Persson (S), närv from kl. 10:20, § 186. 
Ulf Löfgren (S) 
Yvonne Kardell (C) närv tom kl. 14:10, § 188. 
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Eva Andersson (SD) 
Åke Bertils (S) ersättare för  Per-Åke Kardell (C) 
Erik Eriksson Neu (S), närv tom kl. 16:55. Ersättare för Persson mellan kl. 09:00-11:00, 
§§ 179-185. 
Kjell Bergström (MP) närv heldag, ersättare för Yvonne Kardell (C) från kl. 15:00, § 190. 
Sandra Bjelkelöv (SD) närv. heldag, ersättare för Per-Ola Wadin (L) från kl. 16:40, 
§ 194. 
 
Ersättare 
Johan Norrby (SD) 
 

Övriga deltagande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utses att justera 

Eva Engström, kommunsekreterare 
Fredrik Pahlberg, kommunchef 
Malin Ruthström, verksamhetschef 
Kristina Berglund, verksamhetschef 
EvaLinda Grensman, verksamhetschef 
Hans-Åke Oxelhöjd, verksamhetschef 
Eva Fors, verksamhetschef 
Björn Hylenius, ekonomichef 
 
 
Eva Andersson (SD) 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 179 Dnr 2017-000351  

Godkännande av dagordning  

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna dagordningen med redovisade ändringar.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med följande ändringar och anmälan av 
extraärenden. 

Följande ärende utgår: 

Ärende 17, Justering av förbundsordning för Hälsinglands utbildningsförbund. 

Extraärenden: 

Ansökan om godkänd utförare inom LOV, hemtjänst, Mitt Liv 
Omsorgsspecialisten AB. 

Val av kommunens ombud vid bolagsstämma för Visit Hälsingland 
Gästrikland AB.  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 180 Dnr 2018-000027  

Ordföranden informerar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson (S) informerar om följande aktuella 
ärenden: 

Kollektivtrafiksamråd 2018-09-14 
Information om Sommarlovsbiljett. 
Fakta om sommarlovsbiljett 
*Drygt 23000 biljetter skickades ut 
*Drygt 415000 resor gjordes 
*Nästan 80% använde sin biljett 
*Ca 40% resandeökning för ålderskategorin 7-19 år (180000 resor) 
*Flest antal resor på en biljett 350 stycken 
*Snittantal resor per använd biljett 23 stycken 
Slutsatser 

+ 

sommaren) 
*Fin resandestatistik och många använde sin biljett 
*Snabb ombordstigning ,enkel visering på X-tågen 
*Inga problem med 
Gävle 

- 
*Mer administration än förväntat 
*Fusk, ej berättigade reste på sommarlovsbiljetten (9 tilläggsavgifter och 15 
indragna biljetter) 
 
Önskemål 
*Vill kunna resa i ett större område, till Uppsala och Falun 
*Föräldrar vill att alla barn i familjen ska få ta del av erbjudandet oavsett ålder. 
 
Arbete kring Trafikplan 2020 
*En större andel resor ska ske med kollektivtrafik 
*Större funktionella studie- och arbetsmarknader i starka stråk och områden. 
*Kollektivtrafiken ska säkra en basförsörjning,så att medborgarna kan ta del av det 
lokala och regionala samhället. 
*Raka,snabba linjer med ett tätt utbud i de starka stråken. 
*Dialoger och samråd. 
*Utökad tågtrafik. 
*Justeringar i parallell busstrafik bl.annat linje 329. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Forts. § 180 
 
Nationell plan och Länsplan, fastställelse, process och åtgärder 
*Nationell trafikslagsövergripande plan  

*Utredningar inom järnväg, och väg  

*Länsplan för regional transportinfrastruktur  

*Stadsmiljöavtal  

*Kommande process  
 
Tidplan och process  

018 Beslut om planer  

019 Inriktningsplanering  

020 Åtgärdsplanering, påbörja framtagande av kommande planer  

021 Framtagande av planer 2022-2033  
 
Reflektioner kring resandeutveckling och samhällsutveckling inkl. 
Hudiksvallssatsningen 
Läget i tågtrafiken-banarbeten och ersättningstrafik mm 
Satsningar i tågtrafiken 
 
Region Gävleborgs företagshälsa 2018-08-28 
Träff med representanter för Region Gävleborgs företagshälsa. De informerar om 
sin verksamhet. 
Av länets kommuner så är Hudiksvall, Bollnäs, Gävle, Ockelbo, Ovanåker och 
Sandviken medlemmar i Region Gävleborgs företagshälsa även en del bolag och 
förbund ingår. Företagshälsan har 25000 medarbetare som kunder. Modellen bygger 
på ett 4-års avtal och leds av en gemensam politisk nämnd med representation av 
2 ledamöter/medlem. Det hålls ägarråd där HR-cheferna ingår. Grundfinansiering 
med en fastställd summa/anställd/år. Tilläggsbeställningar kan göras utöver 
basutbudet. 
 
Arbetsmiljöverket 2018-09-03 
Återkopplingsmöte med Arbetsmiljöverket angående inspektion inom vård och 
omsorg. 
Vård,omsorg och skola sticker ut i sjukskrivningar.Rutiner är viktigt. AMV 
kommer med ett inspektionsmeddelande till kommunen, troligen i december. 
 
 
Möte inför Hudikmarknaden 2018-09-05 
Tillsammans med polisen, räddningstjänst, socialtjänst och ungdomssamordnare har 
vi diskuterat hur vi på bästa sätt kan samarbeta för att marknaden ska bli lugn. 
Marknaden i Hudiksvall lockar många ungdomar från Nordanstigs kommun och det 
är därför viktigt att det finns ett gott samarbete mellan kommunerna, sociala och 
polisen m.fl. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Forts. § 180 
 
I Ockelbo arbetar man efter modellen SSPF(Socialomsorg,Skola,Polis,Fritid) som 
vi också sagt att vi ska ha som modell. 
Socialtjänsten ska göra ett årshjul över vid vilka större evenemang de ska närvara.  
 
 
Brå/Folkhälsorådet 
Två stycken Trygghetsvandringar ska genomföras nu i september 
27/9 kl.18.00 Bergsjö 
2/10 kl.18.00 Gnarp 
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§ 181 Dnr 2018-000028  

Information från ledningsutskottets verksamheter. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Ledningsutskottets ordförande Stig Eng (C) informerar om följande aktuella 
ärenden: 

Företagsbesök har genomförts, bl.a. på Iggesunds Forest AB i Strömsbruk, ett 
företag med 25 anställda. 

Visit Hälsingland Gästrikland AB kommer att ha en extra bolagsstämma 28 
september 2018 med anledning av att Söderhamns kommun går in som delägare i 
bolaget. 

OKB - Ostkustbanan 2015 AB.  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 182 Dnr 2018-000029  

Information från utbildningsutskottets verksamheter. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsutskottets ordförande Erik Eriksson-Neu (S) informerar om följande 
aktuella ärenden: 

Informationsbrev 

Lov-skola 

Utredning om elevpeng 

Kostnad för förskoleverksamheten. 

Inte möjligt att genomföra enkäten för förskola och skola. 

Situationen vid Gnarps skola, utbildningsutskottet kommer att behandla ärendet vid 
sitt sammanträde i oktober 2018.  
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§ 183 Dnr 2017-000374  

Redovisning om skolans verksamheter enligt årshjulet. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Eva Fors redovisar följande enligt årshjulet för uppföljning av 
skolans verksamheter: 

Anpassad studiegång 

Insatser för elever med särskilda behov 

Lärarlegitimation 

Betygssammanställning VT 2018 
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§ 184 Dnr 2018-000030  

Information från omsorgsutskottets verksamheter. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsutskottets ordförande Åke Bertils (S) informerar om ekonomin för 
verksamheten och utskottets arbete med att få verksamhetens kostnader inom 
tilldelad budgetram.  
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§ 185 Dnr 2018-000058  

Besök av revisionen. 

Kommunstyrelsens beslut 

Mötet med revisionen förklaras för avslutat.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens revisorer Lars-Erik Trapp, Åsa Löf och Sverker Söderström samt 
Mikael Lindberg från KPMG, besöker kommunstyrelsen för en avstämning. 

Revisionen ställer frågor om den ekonomiska prognosen på helår 2018, om 
särskilda boenden (SÄBO) och trygghetsboenden, den interna kontrollen och om 
det finns någon aktuell IT-strategi m.m.  
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§ 186 Dnr 2018-000289  

Delårsbokslut per 2018-06-30 för Nordanstigs kommun 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna delårsbokslut per 2018-06-30 med sammanställd redovisning samt 
helårsprognos.  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomikontoret har sammanställt delårsbokslut per 2018-06-30 med 
sammanställd redovisning (koncern) samt helårsprognos.  

Kommunstyrelsen visar följande avvikelser i sin helårsprognos mot budget: 

Verksamheter  

Stab   0,4 mnkr  

Samhällsutveckling och kommunikation   2,3 mnkr 

Teknik och hållbarhet   1,1 mnkr 

Utbildning  -1,7 mnkr 

Vård och omsorg  -9,7 mnkr 

Social omsorg          -8,8 mnkr 

 

Kommunstyrelsens verksamheter visar ett prognostiserat underskott mot budget 
med -16,4 mnkr (miljoner kronor).  

Budgeterat resultat för 2018 är 8,8 mnkr. 

Kommunens prognos 2018 visar ett beräknat resultat på -4,4 mnkr samt ett 
balanskravsunderskott om -0,7 mnkr. 

Kommunkoncernens prognostiserade resultat för 2018 är -3,0 mnkr.   

Ekonomichef Björn Hylenius föredrar delårsrapporten.  

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna delårsbokslut per 
2018-06-30 med sammanställd redovisning samt helårsprognos (ledningsutskottets 
protokoll §149).  
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§ 187 Dnr 2018-000067  

Ekonomirapport. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Uppdra till förvaltningen att genomföra en ny balanskravsutredning, och om 
den visar på underskott, förbereda förslag till en plan för ny återtagande. 

2. I övrigt godkänna rapporten.  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har sammanställt en ekonomirapport per augusti 2018 för 
kommunstyrelsens verksamheter och för kommunen som helhet. 

Verksamheterna redovisar följande beräknade utfall på helår: 

Staben  450 tkr 

Samhällsutv. och kom.  2 265 tkr 

Teknik och Hållbarhet  1 063 tkr 

Utbildning  -1 730 tkr 

Vård och Omsorg  -12 518 tkr 

Social Omsorg  -10 491 tkr 

Prognosen på årets resultat för 2018 för kommunen som helhet är ett underskott på 
8 932 tkr mot ett budgeterat positivt resultat på 8 854 tkr.  

Ekonomichef Björn Hylenius föredrar ärendet.           

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att genomföra en ny 
balanskravsutredning, och om den visar på underskott, förbereda förslag till en plan 
för ny återtagande.  

Propositionsordning 

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

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(28) 

Sammanträdesdatum 

2018-09-25
 

 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 188 Dnr 2017-000323  

Information om Effektiviserings- och 
moderniseringsprojekt inom fastighetsbeståndet.  

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna rapporten.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade i § 190/2017 att delta i ett effektiviserings- och 
moderniseringsprojekt inom fastighetsbeståndet. Kommunen deltar i projektet 
tillsammans med Nordanstigs Bostäder AB. 

Vid dagens sammanträde deltar Håkan Olsson och Jonas Åsén från Caverion för att 
informera om det pågående projektet, det så kallade EPC-projektet och som är ett 
besparingsgaranterat energitjänsteprojekt. 

Caverion genomför just nu en kartläggning av kommunens förutsättningar i 
projektet och en rapport kommer att vara klar i slutet av februari 2019. Utifrån 
rapporten kan genomförandet av projektet påbörjas under 2019.  
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§ 189 Dnr 2018-000036  

Verksamhetsuppföljning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen och uppdra till verksamheterna att fortsätta arbetet för att 
få verksamheternas kostnader inom tilldelad budgetram.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar uppföljning av de olika verksamheterna under 
kommunstyrelsen, genom volymer och nyckeltal. Kommunchef Fredrik Pahlberg 
och ekonomichef Björn Hylenius föredrar ärendet. 

Antal kommuninvånare var 9 533 det andra kvartalet 2018 vilket är en ökning med 
52 personer.  

Antalet årsarbetare per månad har minskat till 663. 

Sjukfrånvaron per månad var per juli 4,6 %. 

Vidare redovisas verksamheternas volymer enligt följande: 

Antalet beslut om ekonomiskt bistånd och antalet avslagsbeslut. 

Antalet beviljade hemtjänsttimmar. 

Antalet inkomna bygglovsansökningar, givna startbesked samt nya tillsynsärenden. 

Verksamhetschef Malin Ruthström redovisar de åtgärder som genomförts inom 
Vård och Omsorg för att nå en budget i balans. 

Verksamhetschef Kristina Berglund redovisar de åtgärder som genomförts inom 
Individ- och familjeomsorgen samt placeringar av barn och vuxna, för att nå en 
budget i balans.  
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§ 190 Dnr 2018-000085  

Köp av fastigheten Bergsjö Kyrkby 19:1 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Fullmäktige beslutar 

2. Köpa fastigheten Bergsjö Kyrkby 19:1 av Mats Roger Danielsson, 
Lönnbergsvägen 13, 829 50 Bergsjö. 

3. Fastställa köpesumman till 900 000 kronor. 

4. Köpet finansieras genom ombudgetering av följande investeringar: 
Till: Köp av Bergsjö Kyrkby 19:1   900 tkr 
Från: Ombyggnad av Hassela ÅVC  -600 tkr 
Från: Toaletter i Sörfjärden   -300 tkr 
Investeringen i ombyggnad av Hassela ÅVC ska inte minska med ovanstående 
belopp utan flyttas fram i tid. Uppdrag ges att utföra denna omarbetning i 
investeringsbudgeten för 2019. 

5. Godkänna upprättat köpekontrakt. 

6. Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Skolområdet runt Lönnbergsskolan är för litet. För att kunna bygga ut skolan bör 
mark tillföras. Verksamhetens förslag är att lösa in den gula villan intill skolan. 

Verksamheten har förhandlat med fastighetsägaren och parterna är nu överens om 
villkoren för köp.  

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar köpa fastigheten Bergsjö 
Kyrkby 19:1 av Mats Roger Danielsson, Lönnbergsvägen 13, 829 50 Bergsjö. 
Fastställa köpesumman till 900 000 kronor. Köpet finansieras genom 
ombudgetering av följande investeringar:   
Till: Köp av Bergsjö Kyrkby 19:1   900 tkr 
Från: Ombyggnad av Hassela ÅVC  -600 tkr 
Från: Toaletter i Sörfjärden   -300 tkr 
Investeringen i ombyggnad av Hassela ÅVC ska inte minska med ovanstående 
belopp utan flyttas fram i tid. Uppdrag ges att utföra denna omarbetning i 
investeringsbudgeten för 2019. 
Godkänna upprättat köpekontrakt. Uppdra till firmatecknarna att underteckna 
köpehandlingarna (EvaLinda Grensmans tjänsteutlåtande 2018-08-23). 
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Forts. § 190 

 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar köpa fastigheten Bergsjö 
Kyrkby 19:1 av Mats Roger Danielsson, Lönnbergsvägen 13, 829 50 Bergsjö. 
Fastställa köpesumman till 900 000 kronor. Köpet finansieras genom 
ombudgetering av följande investeringar:   
Till: Köp av Bergsjö Kyrkby 19:1   900 tkr 
Från: Ombyggnad av Hassela ÅVC  -600 tkr 
Från: Toaletter i Sörfjärden   -300 tkr 
Investeringen i ombyggnad av Hassela ÅVC ska inte minska med ovanstående 
belopp utan flyttas fram i tid. Uppdrag ges att utföra denna omarbetning i 
investeringsbudgeten för 2019. 
Godkänna upprättat köpekontrakt. Uppdra till firmatecknarna att underteckna 
köpehandlingarna (ledningsutskottets protokoll §137/2018).  

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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§ 191 Dnr 2018-000259  

Begäran om utökat bidrag för 2019 - 
Samordningsförbund Gävleborg. 

Kommunstyrelsens beslut 

Bevilja Samordningsförbundet Gävleborg ett utökat bidrag med 27 440 kronor till 
totalt 82 410 kronor.  

Finansieringen sker inom budgetram, konto Medlemsavgifter.  

Sammanfattning av ärendet 

Förbundet begär utökade medel för att statens finansiering ska kunna öka. 
Förbundsordning är så utformad att staten finansierar verksamheten till 50%, 
regionen 25% och primärkommunerna 25%. 

Verksamheten har inte kommit i gång i Bergsjö, men har fungerat i Harmånger. 
Skillnaden beror på att det inte har funnits fast läkare på plats i Bergsjö. FINSAM 
kommer att dra igång verksamheten även i Bergsjö och då ska verksamheten 
fungera fullt ut i Nordanstigs kommun. 

FINSAM finansierar myndighetssamverkan med samverkansgrupper som kallas 

social omsorg men också rena projekt i kommunens verksamhet till förmån för 
enskilda brukare i vår kommun. Arbetsmarknadsenheten i kommunen har beviljats 
ett projekt på 186400:- av FINSAM. 

Förvaltning rekommenderar ett bifall då en ny begäran och dialog, gav nytt 
underlag som visar att FINSAMs verksamhet utvecklas på ett positivt sätt i 
Nordanstigs kommun.  

För att beslutet ska verkställas, krävs enligt förbundsordningen, att samtliga 
kommuner i Gävleborgs län beviljar det utökade bidraget till FINSAM. 

Efter ledningsutskottets sammanträde har det upptäckts att summan behöver 
justeras. Kommunchef Fredrik Pahlberg föreslår att det utökade bidraget ska vara 
27 440 kronor.  

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar bifalla begäran om utökat 
bidrag till Samordningsförbundet Gävleborg med 32 000 kr för 2019, under 
förutsättning att övriga kommuner deltar (ledningsutskottets protokoll § 133/2018). 

Kommunchef Fredrik Pahlberg föreslår att kommunstyrelsen beslutar bifalla 
begäran om utökat bidrag med 27 440 kr till totalt 82 410 kr och att finansiering 
sker inom ram, konto Medlemsavgifter (Pahlbergs tjänsteutlåtande 2018-09-12). 
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Forts. § 191 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till kommunchef Fredrik Pahlbergs förslag till beslut.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.  
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§ 192 Dnr 2018-000142  

Uppförande av trygghetsboende i Bergsjö 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Upplåtelse av lägenheter ska ske via hyresrätt. 

2. Finansieringen sker genom investeringsbudget i Mål och budget 2020 med 
plan för 2021-2023.  

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs kommun är i behov av bostadslägenheter i form av trygghetsboende i 
Bergsjö. Detta är beslutat att byggas i kommunal regi då tidigare beslut inte har 
verkställts. För att ett bra beslutsunderlag skulle kunna tas fram beslutade 
kommunstyrelsen 2018-04-17 att en förstudie skulle utföras för att främst föreslå 
placering men också föreslå upphandlingsform, finansiering och upplåtelseform. 
Förstudien presenteras inte i ett separat dokument utan redovisas i detta ärende.   

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet.  

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår ledningsutskottet besluta att beställa en 
ny detaljplan över markområdet som innefattas av hela ytan som idag upptas 
av fotbolls- och hockeyplan, parkering samt återvinningsstation samt att 
uppförandet upphandlas som en totalentreprenad. Vidare föreslår 
kommunstyrelseförvaltningen föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att upplåtelse av lägenheter sker via hyresrätt samt 
att finansiering sker genom investeringsbudget i Mål och budget 2020 med 
plan för 2021-2023 (Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2018-09-03). 

2. Ledningsutskottet beslutar att beställa en ny detaljplan över markområdet som 
innefattas av hela ytan som idag upptas av fotbolls- och hockeyplan, parkering 
samt återvinningsstation samt att uppförandet upphandlas som en 
totalentreprenad. Vidare föreslår ledningsutskottet att fullmäktige beslutar att 
upplåtelse av lägenheter sker via hyresrätt samt att finansiering sker genom 
investeringsbudget i Mål och budget 2020 med plan för 2021-2023. 
(ledningsutskottets protokoll § 139/2018).  

Yrkanden 

Sigbritt Persson (S), med bifall av Stig Eng (C) och Åke Bertils (S), yrkar bifall till 
ledningsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Sigbritt Perssons yrkande och finner det antaget.  
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§ 193 Dnr 2016-000123  

Finansiering av E4 Kongberget - Gnarp  

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Förhandlingar påbörjas med intressenterna Region Gävleborg och Västernorrland 
samt Sundsvalls och Hudiksvalls kommuner om gemensam medfinansiering av 
ca 50 miljoner kronor till den nya sträckningen av E4 mellan Kongberget-Gnarp i 
syfte att den ska bli fyrfilig (2+2). 

Kommunens medfinansiering uppgår till ca 5-10 miljoner kronor och att detta ses 
som ett förhandlingsutrymme. 

Medfinansieringen finansieras genom investeringsbudget i Mål och budget 2020 
med plan för 2021-2023. 

Efter förhandling med övriga intressenter starta slutförhandling med Trafikverket.  

Reservationer 

Sven-Erik Sjölund (S) reserverar sig mot beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 

Trafikverket har i ett ställningstagande bestämt sig för en slutlig placering av E4 i 
sträckningen Kongberget-Gnarp. Man har sedan tidigare beslutat sig för att bygga 
den nya vägsträckningen i utförandet 2+1, alltså mötesfri men med en trefilig väg. 
Trafikverket anser att denna vägbredd är tillräcklig de kommande 20 åren och att 
trafikmängden fram till dess kommer att vara för låg för att motivera att vägen nu 
byggs i utförandet 2+2.  

Trafikverket bygger gärna en väg med utförandet 2+2 om kommunen bidrar med 
finansiering om ca 150 mnkr. Nordanstigs kommun ser detta som orimligt. Interna 
diskussioner har istället förts om att söka medfinansiering hos de närmast och mest 
berörda, vilka är Regionerna Gävleborg och Västernorrland samt 
grannkommunerna Sundsvall och Hudiksvall. Alternativa kostnadsfördelningar har 
också diskuterats där Nordanstigs kommun anser att de investeringar som är svåra 
att förändra om 20 år ska finansieras av Trafikverket.   

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet.  
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Forts.  § 193  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
förhandlingar påbörjas med intressenterna Region Gävleborg och Västernorrland 
samt Sundsvalls- och Hudiksvalls kommun om gemensam medfinansiering av ca 
50 miljoner kronor till den nya sträckningen av E4 mellan Kongberget-Gnarp i syfte 
att den ska bli fyrfilig (2+2), att kommunens medfinansiering uppgår till ca 
5-10 miljoner kronor och att detta ses som ett förhandlingsutrymme, att 
medfinansieringen finansieras genom investeringsbudget i Mål och budget 2020 
med plan för 2021-2023 samt att efter förhandling med övriga intressenter starta 
slutförhandling med Trafikverket (Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2018-
2018-09-03).  

Yrkanden 

Sven-Erik Sjölund (S), med bifall av Ulf Lövgren (S), yrkar avslag på 
verksamhetens förslag. 

Stig Eng (C), med bifall av Tor Tolander (M), yrkar bifall till verksamhetens 
förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Sven-Erik Sjölunds och Stig Engs yrkanden och 
finner Stig Engs yrkande antaget. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Den som stöder Stig Engs yrkande röstar Ja.  
Den som stöder Sven-Erik Sjölunds yrkande röstar Nej. 

Omröstningsresultat 

Med åtta Ja-röster för Stig Engs (C) yrkande mot fyra Nej-röster för Sven-Erik 
Sjölunds (S) yrkande antar kommunstyrelsen Stig Engs yrkande. En ledamot avstod 
från att rösta. 

Beslutande  Ja Nej Avstår 

Monica Olsson (S) ordf X 

Sven-Erik Sjölund (S)  X 

Sigbritt Persson (S)  X 

Ulf Lövgren (S)  X 

Stig Eng (C)  X 

Håkan Larsson (M) X 

Tor Tolander (M) X 

Per-Ola Wadin (L) X 

Patric Jonsson (KD) X 
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Forts. § 193 

 

Solveig Wiberg (SD)   X 

Eva Andersson (SD)  X 

Åke Bertils (S) X 

Kjell Bergström (MP) X 

Summa  8 4 1 
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§ 194 Dnr 2018-000090  

Ansökan om bidrag från Gällsta IK från KS 
förfogandemedel. 

Kommunstyrelsens beslut 

Bevilja Gällsta IK ett bidrag på 250 000 kr från KS förfogandemedel i syfte att 
återställa internt utlånade verksamhetsmedel till den utbytta tältduken som raserades 
under vårvintern 2018.  

Sammanfattning av ärendet 

Gällsta IK söker bidrag för att finansiera den tältduk som reinvesterades under 2017 
och som rasade under vårvintern 2018.  

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet.  

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår ledningsutskottet föreslå 
kommunstyrelsen besluta att bevilja Gällsta IK ett bidrag på 250 000 kr från 
KS förfogandemedel i syfte att återställa internt utlånade verksamhetsmedel till 
den utbytta tältduken som raserades under vårvintern 2018, (Hans-Åke 
Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2018-09-03). 

2. Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att bevilja Gällsta IK ett 
bidrag på 250 000 kr från KS förfogandemedel i syfte att återställa internt 
utlånade verksamhetsmedel till den utbytta tältduken som raserades under 
vårvintern 2018, (ledningsutskottets protokoll §141/2018).  

Yrkanden 

Stig Eng (C), med bifall av Solveig Wiberg (SD) och Åke Bertils (S), yrkar bifall 
till ledningsutskottets förslag. 

Ulf Lövgren (S), med bifall av Tor Tolander (M), yrkar avslag på ansökan med 
anledning av det rådande ekonomiska läget.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Ulf Lövgrens yrkanden och finner 
Stig Engs yrkande antaget.  
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§ 195 Dnr 2018-000316  

Ansökan om godkänd utförare inom LOV hemtjänst, 
Mitt Liv omsorgsspecialisten AB. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna Mitt Liv, Omsorgsspecialisten AB, kategori A, som utförare av 
hemtjänst enligt LOV i Nordanstigs kommun. 

Nytt avtal tecknas med giltighetsdatum från och med 2018-12-01.  

Sammanfattning av ärendet 

Mitt Liv, Omsorgsspecialisten AB, (hädanefter kallade för Företaget) har varit 
godkända utförare av hemtjänst enligt LOV i kommunen sedan 2010. Gällande 
avtal sades upp av beställaren enligt önskemål av Företaget. Uppsägningstiden är 
sex månader och avtalet upphör att gälla 2018-12-31 Ny ansökan inkom från 
Företaget 2018-08-10 och kompletteringar till ansökan inkom 2018-09-17. 

Verksamhetschef Malin Ruthström föredrar ärendet.  

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna Mitt Liv, 
Omsorgsspecialisten AB, kategori A, som utförare av hemtjänst enligt LOV i 
Nordanstigs kommun samt att nytt avtal tecknas med giltighetsdatum från och med 
2018-12-01 (Malin Ruthströms tjänsteutlåtande 2018-09-19).  

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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§ 196 Dnr 2018-000034  

Delgivningar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Lägga delgivningarna till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Följande delgivningar redovisas: 

Protokoll från MittSverige Vatten & Avfall 2018-05-17. 

Resultat- och balansrapport per 30 juni 2018 för Inköp Gävleborg. 

Rapport angående färdtjänst och riksfärdtjänstens utveckling perioden januari-juni 
2018. 

Protokoll från Ostkustbanan 2015 AB 2018-05-18. 

Protokoll från Samordningsförbundet Gävleborg 2018-06-01.  
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§ 197 Dnr 2018-000033  

Redovisning av delegationsbeslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Följande delegationsbeslut redovisas: 

Nya tillsvidareanställda per juli 2018. 

Gåva till Plyfa AB på bolagets 90-års jubileum. 

Tjänstgörande kommunchef under Fredrik Pahlbergs semester. 

Delredovisning av beviljade bidrag till ledarutbildning 2018. 

Utbildningsutskottets protokoll §§ 53-57/2018. 

Ledningsutskottets protokoll §§ 99-130/2018.  
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§ 198 Dnr 2018-000035  

Information och övriga ärenden. 

Kommunstyrelsens beslut 

Välja Håkan Larsson (M) som kommunens ombud vid Visit Hälsingland 
Gästriklands extra bolagsstämma 28 september 2018.  

Sammanfattning av ärendet 

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

Extraärenden 

Val av kommunens ombud till extra bolagsstämma för Visit Hälsingland 
Gästrikland AB. 

Stig Eng (C) föreslår att kommunstyrelsen väljer ett ombud för kommunen till den 
extra bolagsstämma för Visit Hälsingland Gästrikland AB som kommer att hållas på 
fredag 28 september 2018 med anledning av Söderhamns kommun inträde i 
bolaget. Detta eftersom de ombud som redan är utsedda har förhinder att delta.  

      

Yrkanden 

Ordföranden Monica Olsson (S) föreslår Håkan Larsson (M).  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt förslag och finner det antaget.  

 

 


