
 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(23) 

Sammanträdesdatum 

2020-05-12 
 

 

  
 

 

Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö, tisdagen den 12 maj 2020 kl 08:30-14:00 

Beslutande 
 

Stig Eng (C), Ordförande 
Ola Wigg (S), 1:e vice ordförande 
Sigbritt Persson (S) 
Per-Ola Wadin (L) 
Tor Tolander (M) 
 

Ersättare 
Sandra Bjelkelöv (SD) närv tom kl.13:50. 

Övriga deltagande Eva Engström, Kommunsekreterare 
Ulf Friberg, Utskottssekreterare 
Erik Hedlund, Kommunchef  
Hans-Åke Oxelhöjd, Verksamhetschef 
Morgan Norell, IT-strateg 
Irina Alexeeva, Ekonom  
Helena Havela, Administratör 
Andreas Mossnelid, Fritidsutvecklare 

Utses att justera Sigbritt Persson  

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 69-85 

 Ulf Friberg  

 Ordförande 

  

 Stig Eng  

 Justerare 

  

 Sigbritt Persson (S)    

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Ledningsutskottet 

Sammanträdesdatum 2020-05-12 

Datum då anslaget sätts upp 2020-05-26 Datum då anslaget tas ned 2020-06-17 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Bergsjö 
 

Underskrift 

  

 Ulf Friberg  



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(23) 

Sammanträdesdatum 

2020-05-12 
 

 

  
 

Ärendelista 

§ 69 Dnr 2017-000351 
Godkännande av dagordning. ............................................................ 3 

§ 70 Dnr 2020-000115 
Coronavirusets inverkningar på Nordanstigs kommun ....................... 4 

§ 71 Dnr 2020-000171 
Verksamheten informerar ................................................................... 5 

§ 72 Dnr 2018-000290 
Verksamhetsuppföljning för Ledningsutskottets verksamheter och 
ekonomi. ............................................................................................ 7 

§ 73 Dnr 2020-000062 
Redovisning politikerkostnader 2020 ................................................ 11 

§ 74 Dnr 2020-000176 
Kretsloppsplan Nordanstig ............................................................... 12 

§ 75 Dnr 2020-000177 
Markupplåtelse trafikverket för busshållplats i Gnarp ....................... 13 

§ 76 Dnr 2014-000499 
Informationspunkt Ostkustbanan ...................................................... 14 

§ 77 Dnr 2014-000123 
Information angående industriområdet Knoget ................................. 15 

§ 78 Dnr 2020-000162 
Höjning av ersättningsnivå för hemsändning från dagligvarubutik till 
hushåll i Nordanstigs kommun ......................................................... 16 

§ 79 Dnr 2020-000159 
Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor. ........................ 17 

§ 80 Dnr 2020-000166 
Revisionsrapport: Bokslut och årsredovisning per 2019-12-31 ......... 18 

§ 81 Dnr 2019-000498 
Revisionens frågor till kommunstyrelsen gällande strategi för bra 
boendemiljö. .................................................................................... 19 

§ 82 Dnr 2020-000165 
Årsredovisning 2019 för Samordningsförbund Gävleborg. ............... 20 

§ 83 Dnr 2020-000173 
Årsredovisning 2019 för Inköp Gävleborg. ....................................... 21 

§ 84 Dnr 2018-000007 
Information och övriga ärenden. ....................................................... 22 

§ 85 Dnr 2020-000148 
Föreningsbidrag, översyn och förslag .............................................. 23 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(23) 

Sammanträdesdatum 

2020-05-12 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 69 Dnr 2017-000351  

Godkännande av dagordning 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen med redovisade ändringar.      

Sammanfattning av ärendet 

Följande ärende läggs till: 

-Utemiljö och trygghetsförhållanden kring kommunens särskilda boenden (SÄBO).              
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§ 70 Dnr 2020-000115  

Coronavirusets inverkningar på Nordanstigs kommun 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.      

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund informerar: 

Krisledningsmöten sker tre gånger i veckan. Mycket av arbetet riktar sig till 

situationen kring kommunens äldre. En stor utmaning är att många nu vill gå 

tillbaka till det en normal vardag och väljer att bortse från rekommenderade 

säkerhetsåtgärder.  

Avseende nyttjandet av skyddsmaterial vill verksamhet att det ska användas utefter 

faktabaserade beslut tagna av expertisen, inte av själva verksamheten. Därför talar 

verksamhet med smittskyddsläkare för att få tydliga direktiv. 

Policyn/riktlinjer för att begränsa smittspridning av Corvid-19 de är densamma för 

all personal inom kommunen. Den skiljer sig inte på personal på skola eller 

sjukvård.   

Skolan meddelar att riktlinjerna som de meddelar förädlar är per smittskyddsläkares 

rekommendation; att efter barn har varit sjuk ska de vara hemma i ytterligare två 

dagar.  

Leveranser av medicinsk utrustning fungerar. Vid nödsituation så kan man hämta ut 

leveranser via Regionen Gävleborg. Huvudprincipen är förstås att kommunen 

arbetar självständigt med leveranserna. 

I övrigt så fortgår det kommunala arbetet. Man jobbar brett mellan förvaltningarna. 
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§ 71 Dnr 2020-000171  

Verksamheten informerar  

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.    

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund och verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

 

Kommunchef Erik Hedlund informerar: 

-Verksamheten arbetar med tertialbokslut för januari-april och med budgeten. Det 

sker också ett arbete i verksamheten att tydligt sätta samman mål med budget som 

underlag för politiken.  

-Som ny kommunchef genomförs verksamhetsbesök och försöker lära känna de 

anställda bättre. Månadsavstämningar har inletts med de olika verksamheterna. 

Många besök och möten har skett. Kommunchefen har även framtida träffar med 

miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.  

-Kommunerna får krisledningsbidrag av staten. Nordanstigs kommuns 

krisledningsprocessen sker i samband med Hudiksvall kommun då de har anställda 

krissamordnare. Nordanstigs kommun har varit med i nyanställningsprocessen och 

driver linjen att den tjänsten ska vara tillgänglig på plats i Nordanstigs kommun i 

någon utsträckning.  

-Kommunchefen ställer frågan till politikerna om de känner att de har blivit 

informerade av miljö- och räddningstjänsten; överlag är svaret nekande, undantaget 

i det fall politikern varit aktiv längre tid.  

 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

-För att säkerställa en god vattenförsörjning både idag och i framtiden fortgår 

arbetet med att ta fram en vattenförsörjningsplan. Kommunen arbetar med SVECO 

som konsult. Tanken var tidigare att detta skulle vara klart innan sommaren, men 

pga. Corona-krisen så beräknar man istället att vara klar till strax efter sommaren. 

Ett arbete pågår även på regional nivå för vattenförsörjningsplan för Gävleborgs 

län. 

Regionalt pågår även arbete gällande nödvattenförsörjning. Projektansvarig arbetar 

med Coronafrågan i nuläget så även detta arbete fördröjs. 

-Vatten- och avloppsplanen ligger i startgroparna. Den kan förnyas först när 

kommunen arbetat igenom kustutvecklingsplanen.  
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-IT-leverantörernas arbete i bredbandsbyggandet i kommunen fortgår som planerat. 

Några delar lämnar till kommunen. Så kallade ”vita fläckar” kommer kommunen att 

behöva arbeta med vilket man kommer att ansöka om medel till.  

-Utrivning Gnarpsån - Projektet med utrivning/sänkning av ån pågår. Man kommer 

att installera ”loggers” (mätinstrument) i de mätrör som installerats i marken för att 

observera grundvattennivån. På detta vis behöver man inte sända dit personal tre 

gånger om dagen.   

-Vägbelysningsäreneden - En inventering har gjorts av kommunens 

belysningspunkter. Verksamheten arbetar på att ta fram en vägbelysningsstrategi 

som politiken kan se över och besluta om för hur verksamheten ska arbeta med 

vägbelysning framöver. Vissa belysningspunkter är i dåligt skick och man anser att 

dessa måste tas ned akut, i dessa fall eftersträvar verksamheten att få 

ordförandebeslut för skyndsam åtgärd.  

-Feriearbete - Kommunen har sett till att det finns feriearbeten att söka i sommar. 

Bland annat utarbetat ett sommarjobb som involverar bi-hotell. En tjänsteman inom 

kommunen är biolog och det är tänkt att man kan undervisa i biologisk mångfald i 

detta som del av detta.  
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§ 72 Dnr 2018-000290  

Verksamhetsuppföljning för Ledningsutskottets 
verksamheter och ekonomi 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund, verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd, och IT-strateg 

Morgan Norell föredrar ärendet. 

 

IT-strateg Morgan Norell informerar:  

Ledningsutskottet ställde frågan "Vad händer med kommunens datorer när de har 

gjort sitt?"  

Livscykeln för kommunens datorer beräknas till 4 år. Detta är en avvägning mellan 

ekonomi och brukstid/standardtid där förlänger standardtiden från 3 år. Att arbeta 

längre med gammal teknik innebär kostnader.   

Kommunen arbetar med återtag och återvinning tillsammans med företaget Inrego. 

Rapportunderlaget visar på koldioxidbesparing och kostnader för återvinning. 

Återtaget/återvinningen innebär också att datorernas innehåll raderas.  Även 

dataraderingscertifikat finns med i arbetet som Inregos tjänster inkluderar.  

Kommunens budget för IT är centraliserad. Ett bidrag i början av året har 

möjliggjort ett bra lyft för standard för kommunens dator-innehav.  

En dialog förs kring frågan om kommunerna i Gävleborg behöver äga sina datorer 

själva. Leveransen av hårdvara kan komma att centraliseras, i den frågan är 

Söderhamn mycket framåt. Vill Nordanstigs kommun att eventuell centralisering 

sker närmre den egna kommunen så är det viktigt att vi också arbetar med denna 

fråga tillsammans med Fiberstaden.  

 

Kommunchef Erik Hedlund informerar avseende STAB: 

Man har haft något mindre kostnader på vissa frågor i dagsläget, exempelvis är 

reskostnaderna lägre, detta bör speglas på andra ställen. Även IT-kostnaderna är 

lägre. Möjligen har kostnaderna överskattats inför budgeten. Totalen ser ut att ligga 

på plus i dagsläget.  

-Överförmyndarverksamheten - Verksamheten och överförmyndarverksamheten har 

haft möte. Tor Torlander (M) deltog också. Tidigare har vi haft en mindre 

felbudgetering på kostnaderna från deras sida. Dessa kostnader är nu omräknade.  

-Kommunikationsenheten – budgeten ligger för närvarande på plus med över 100 

000 kr, anledningen är en ännu obetald tjänst vilken inte endast ska belasta 

kommunikationsenhetens budget.  
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-Hälsinglands utbildningsförbund (HUF) – Verksamheten och HUF har haft möte. 

Man arbetar för att få bättre kontakt med dessa olika enheter. Deras totala prognos 

kommer att meddelas vid senare tillfälle då de väntar till efter vårterminen med att 

färdigställa sin nästa ekonomirapport. Ekonomin är en fråga inom Hälsinglands 

utbildningsförbund som ofta diskuteras utifrån kommunperspektiven.  

 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar avseende Tillväxt och Service:  

Tillväxt och Service  

Som det ser ut just nu så går verksamheten mot ett underskott på ca en miljon kr, 

detta på en budget på ca 125 miljoner.  

Man arbetar på att stuva om inom verksamheten så att central verksamhet hamnar 

på ett ställe.  

-Enheten Näringslivskontoret har en tillfällig extraanställning som ger visst minus i 

beräkningen. Utan Corona-situationen hade siffran minus varit lägre.  

-Man har lägre kostnader på miljösidan.  

-Samhällsbyggnad går något plus. Man har arbetat med att höja intäkterna genom 

att sätta priser på de tjänster som enheten utför.  

-Kost och städ har ca 50 personer anställda. I coronapandemin påverkas 

kostnaderna för enheten märkbart. 

-Kultur och fritid - man saknar budget för att driva Ersk-Mats-gården. De har 

ansökt om medel för drift. Som resultat av coronapandemin räknar man med att få 

färre besökare i sommar.  

-Mark och exploatering - Ännu har inte många tomter sålts i Morängsviken men 

man räknar kunna sälja alla tomter.  

-Fastigheter - omsättningen är lägre än tidigare. Detta ses som resultat av 

coronapandemin vilket gör folk försiktiga.  

-Transportenhet - få personer använder sig av bilpolen. Detta ses också som resultat 

av coronapandemin.  

Sammanfattningsvis skulle kommunen sannolikt legat plus 1,5 miljoner utan 

coronapandemin. Man kan då anta att pandemin kostat kommunen ca 2,5 miljoner. 

Man kommer att ha diskussion med de andra utskotten om hur coronapandemin 

medför behov av vissa interndebiteringar mellan verksamheterna.  

 

Månadsrapporterna 

Kommunchef Erik Hedlund föredrar månadsrapporten för STAB.  

-Hälsinglands utbildningsförbund; siffrorna för HUF är något oroande. 

Kommunstyrelsens stab har per april ett överskott mot budget på omkring 200 tkr. 

Prognosen för året är att budget kommer att nås såvida inte HUF i sin delårsrapport 

per augusti ger negativa avvikelser mot budget. Staben behöver nogsamt följa HUF 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(23) 

Sammanträdesdatum 

2020-05-12 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

utveckling för att säkerhetsställa att budgeten för 2020 nås. I övrigt finns inga 

avvikelser som behöver åtgärdas. 

-Sjukfrånvaro per månad; siffran ligger över samma period föregående år. Under 

rådande omständigheter (coronapandemin) är detta ingenting som väcker 

frågetecken.  

-Antalet följare på Facebook och på Instagram fortsätter att öka.    

-Antalet visningar på sociala medier är lägre än föregående månad. Antalet träffar 

på hemsidan sjunker också. 

-Antalet IT-arbetsplatser; Siffrorna kommer in per kvartal (med fördröjning) och 

har därför inte kommit in ännu. 

 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar månadsrapporten för Tillväxt och 

Service.  

-Personal per månad; ökningen av personal per månad består i att den vakanta 

planarkitekttjänsten tillsats från 1/4.  

-Sjukfrånvaron per månad; fel i rapporteringssystemet och siffrorna syns tyvärr inte 

i diagrammet. 

-Antal ärenden i turistbyrån; turistbyrån är stängd för besök, därav den låga 

volymen. Antalet telefonsamtal och e-post ligger kvar på samma nivå.  

-Trafik på hemsidan; något lägre trafik pga. rådande omständigheter. 

-Bygglov, startbesked och tillsynsärenden; vi ser en fortsatt mycket hög nivå vad 

gäller antal ärenden och detta kommer att ge intäkter. Troligen på grund av rådande 

samhällssituation. Handläggningstiderna blir givetvis en aning längre men 

bedömningen är dock att vi fortsatt med god marginal håller våra 

handläggningstider inom lagstadgad tidsram. 

-Företagsbesök; genomförs ej i dessa tider. Verksamheten har kontakt på annat vis 

med företagen. Målet med 20 st företagsbesök får man se om man kan uppnå.  

-Antalet km tjänsteresor fördelat på transportslag; felet i rapporteringssystemet ger 

siffran 0 men det stämmer egentligen inte. Antalet är förstås lägre än vanligt men 

inte 0. 

 

För rapportering till kommunstyrelsen väljer ledningsutskottet att lyfta ut siffrorna 

avseende politiska företagsbesök samt bygglov. 

 

Investeringsbudgeten diskuteras.  

I dokumentet finns redovisning för varje del som man kan läsa på sig på. 

Enhetschef Thomaz Nordh föredrog detta förra månaden för ledningsutskottet och 

inga stora ändringar har skett sedan dess. Diskussion sker med Fiberstaden om 

deras kostnader och investeringar.  

Projekt som pågår nu: det pågår ett antal projekt varav några i Hassela glesbygd 
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som har höga kostnader. Kostnader från förra året har ännu inte fakturerats så 

siffrorna kommer att justeras.         

Beslutsunderlag 

(T&S Månadsrapport april 2020, dokument nr 120092, 

Ekonomirapporter LU maj, dokument nr 120103.)                           
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§ 73 Dnr 2020-000062  

Redovisning politikerkostnader 2020 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonom Irina Alexeeva informerar: 

-Totalen efter fyra månader kostnader på ca 1 725 tkr. Detta är något under budget.  

-Kommunfullmäktige ligger i nuläget under budgeterat. Kommunfullmäktige 

redovisas enskilt med underliggande beredningar särredovisat, så gör man för att 

kunna se vad kommunfullmäktigesammanträden kostar specifikt. 

-Kommunstyrelse - totalt räknas en minusavvikelse på ca 160 tkr. Avvikelse beror 

på omställningen av möten då vissa ställs in, andra skjuts fram.  

Ett positivt moment är att utfallet beräknas vara bättre än föregående år. 

-Byggnadsnämnden har inga avvikelse från budget. 

-Övriga råd/etc. har inga avvikelse från budget. 

-Antalet sammanträden är svårberäknat och inte säkerställt. Mindre antal möten ger 

färre kostnader.  

 

Redovisning politikerkostnader är en stående punkt månadsvis.  

Beslutsunderlag 

(Politisk verksamhet uppföljning april, dokument nr 120105.)       
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§ 74 Dnr 2020-000176  

Kretsloppsplan Nordanstig 

Ledningsutskottets förslag 

att kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna kretsloppsplan 2021-2025 för remittering till intressenter i syfte att 

inhämta synpunkter och för information.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet. 

Den lokala avfallsplangruppen i Hälsingland, där samtliga kommuner ingår har 

gemensamt, med konsultstöd, arbetat fram ett förslag till Kretsloppsplan 2021-

2025. För att hämta in synpunkter från kommunen och övriga intressenter ska 

kommunstyrelsen besluta att utsända denna på remiss. Målet är att 

Kretsloppsplanen sedan ska antas av kommunfullmäktige senast i december 2020.     

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår ledningsutskottet föreslå kommunstyrelsen 

besluta  

att godkänna kretsloppsplan 2021-2025 för remittering till intressenter i syfte att 

inhämta synpunkter och för information. 

(Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2020-04-29,  

Kretsloppsplan 2021-2025, dokument nr 119897, 

Hälsingland kretsloppsplan (avfallsplan) (utkast), dokument nr 120039.)    
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§ 75 Dnr 2020-000177  

Markupplåtelse trafikverket för busshållplats i Gnarp 

Ledningsutskottets beslut 

att till Trafikverket, med vägrätt, upplåta 28 kvadratmeter mark i Gnarp för 

utbyggnad av busshållplats, godkänna upprättat upplåtelseavtal samt uppdra till 

verksamhetschefen för Tillväxt och service att underteckna avtalet.      

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet.  

Trafikverket har inkommit med en förfrågan om att få erhålla vägrätt på del av 

kommunens fastighet Röde 1:4 för att kunna skapa en trafiksäker busshållplats i 

närheten av korsningen Kyrkvägen-Ängebyvägen i Gnarp. Det rör sig om 28 

kvadratmeter av kommunens fastighet som Trafikverket önskar ta i anspråk med 

vägrätt och intrångsersättningen uppgår till 1 050 kr (se bilaga 1).   

Anledningen till att ärendet lyfts till ledningsutskottet är att tiden går över vad 

verksamheten har behörighet att skriva under.      

Beslutsunderlag 

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar att till 

Trafikverket, med vägrätt, upplåta 28 kvadratmeter mark i Gnarp för utbyggnad av 

busshållplats, godkänna upprättat upplåtelseavtal samt uppdra till 

verksamhetschefen för Tillväxt och service att underteckna avtalet. 

(Hans-Åke Oxelhöjds och Thomaz Nordhs tjänsteutlåtande 2020-05-06, Upplåtelse 

av mark med vägrätt för utbyggnad av busshållplats i Gnarp, dokument nr 119927.)      
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§ 76 Dnr 2014-000499  

Informationspunkt Ostkustbanan 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

Trafikverket arbetar vidare med vad som kom fram på den 

informationsträff/Workshop angående Ostkustbanan som verksamheten deltog i. 

Trafikverkets konferens med årsstämma för Ostkustbanan hålls digitalt.  

Trafikverkets ärendeordning är att beslut tas framåt september varefter ärendet går 

upp i riksdagen eller regering.  

Bland de infrastrukturprojekt som finns i Sverige så arbetar Ostkustbanan med 

siffror som är alldeles nya. Detta medför att byggandet av Ostkustbanan sannolikt 

kan påbörjas snabbare än andra projekt. 

Ostkustbanan planeras att byggas i etapper. Etappernas prioritet på Ostkustbanans 

sträckning ser i dagsläget ut enligt följande: 

1 - Hudiksvall - Sundsvall 

2 - Sundsvall - Härnösand 

3 - Gävle - Söderhamn 

4 - Söderhamn - Hudiksvall 

5 - Härnösand - Västeraspby 

Sträckan Hudiksvall-Sundsvall kan därför ligga nära i tid.  
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§ 77 Dnr 2014-000123  

Information angående industriområdet Knoget 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.     

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

Verksamheten har kontaktat företagsägaren för att hitta datum för möte. Det är ännu 

ej bestämt när möte sker. Tills dess så väntar man med att gå vidare i frågan om 

uppförande av skylt som informerar om försäljning av industrimark.  

När ett beslut om genomförande är taget så kommer en skylt upp för området.     
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§ 78 Dnr 2020-000162  

Höjning av ersättningsnivå för hemsändning från 
dagligvarubutik till hushåll i Nordanstigs kommun 

Ledningsutskottets förslag 

Att kommunstyrelsen beslutar  

att höja ersättningsnivån från 150kr till 200kr per hemsändning samt max två 

hemsändningar per vecka och hushåll att gälla fr.o.m. 1 maj 2020.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet. 

Nordanstigs kommun har en Varuförsörjningsplan som beslutats 2013-05-30. Syftet 

med planen är att säkerställa en god kommersiell service på landsbygden genom att 

identifiera vilka orter som kan anses vara aktuella för att utföra hemkörning 

alternativt upphämtningsservice. Det är angeläget att stödet motsvarar de kostnader 

handlaren alternativt utföraren har för denna service. Ersättning till 

handlaren/utföraren ska täcka mottagning av order, plockning av varorna, utkörning 

och hemkörning. Ofta är det få kunder efter en vägsträcka. Idag är ersättningen 

150kr per tillfälle och hushåll. I det regionala serviceprogrammet 2014-2020 är 

rekommendationen 200kr. 

Utföraren har rätt att ta ut en mindre kilometerersättning vid exceptionellt långa 

avstånd mellan butik och kund.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår ledningsutskottet föreslå kommunstyrelsen 

besluta  

att höja ersättningsnivån från 150kr till 200kr per hemsändning samt max två 

hemsändningar per vecka och hushåll att gälla fr.o.m. 1 maj 2020. 

(Hans-Åke Oxelhöjds och Barbro Björklunds tjänsteutlåtande 2020-04-21, Höjning 

av ersättningsnivån för hemsändning från dagligvarubutik till hushåll i Nordanstigs 

kommun, dokument nr 119713.)               
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§ 79 Dnr 2020-000159  

Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor 

Ledningsutskottets beslut 

Att återremittera ärendet till verksamheten för fortsatt beredning.           

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund föredrar ärendet.  

Ingen beredning av handlingsprogrammet har ännu skett. Beslut om att anta 

handlingsprogrammet tas av kommunfullmäktige.   

Det anses att dokumentet har vissa brister, bland annat saknas en utarbetad 

olycksanalys. Man efterfrågar dialog med räddningstjänsten om dokumentet och 

kommunchefen ska ha möte med räddningstjänsten inom kort.  

Om ärendet ska gå till kommunfullmäktige i juni så föreslås vissa förändringar, i så 

fall lär dokumentet inte vara färdigarbetat i tid tills 

kommunfullmäktigesammanträdet.      

Beslutsunderlag 

(Handlingsprogram skydd mot olyckor, dokument nr 119917, 

Protokollsutdrag AUprot Dnr 2020.513 §5, dokument nr 120038)       

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar att handlingsprogrammet återemitteras till verksamheten för 

fortsatt beredning.       

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det antaget.      
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§ 80 Dnr 2020-000166  

Revisionsrapport: Bokslut och årsredovisning per 
2019-12-31 

Ledningsutskottet föreslår 

Att kommunstyrelsen godkänner svaret på revisionens rapport.    

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund föredrar ärendet.  

Ekonomienheten har tagit del av revisionens rapport med rekommendationer och 

kommentarer. Ekonomienheten  tar till sig revisionens rekommendationer och 

kommentarer och arbetar efter dessa rent generellt. Nedan besvaras specifika 

kommentarer.     

Beslutsunderlag 

Godkänna svaret på revisionens rapport ”Granskning av bokslut och årsredovisning 

per 2019-12-31”. 

(Erik Hedlunds och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2020-05-04, Revisionsrapport: 

Bokslut och årsredovisning per 2019-12-31, dokument nr 119964, 

Revisionsrapport: Bokslut och årsredovisning per 2019-12-31, dokument nr 

119729.)                            
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§ 81 Dnr 2019-000498  

Revisionens frågor till kommunstyrelsen gällande 
strategi för bra boendemiljö 

Ledningsutskottet föreslår 

Att kommunstyrelsen beslutar 

att till revisionen som svar på deras inkomna kompletteringsfråga inge följande 

svar, som anges nedan i punktform.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet. 

Kommunrevisionen har ställt frågor avseende kommunkoncernens strategi för bra 

boendemiljöer. Svar har lämnats men nu önskas ett kompletterande svar på några av 

frågorna.  

Denna tjänsteskrivelse är ett svar på dessa frågor.   

Verksamheten kommer att ha möte med revisionen om några veckor.          

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår ledningsutskottet föreslå kommunstyrelsen 

besluta  

att till revisionen som svar på deras inkomna kompletteringsfråga inge följande 

svar, som anges nedan i punktform. 

(Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2020-05-08, 

Kompletterande svar till revisionen avseende frågor om strategi för bra 

boendemiljö, dokument nr 120099,  

Kompletterande frågor på erhållet svar gällande strategi för bra boendemiljö §21 

2019-000498, dokument nr 119462,  

Kristina Berglunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2020-01-30, Svar till 

revisionen ang frågor om strategi för bra boendemiljö, dokument nr 118206.)              
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§ 82 Dnr 2020-000165  

Årsredovisning 2019 för Samordningsförbund 
Gävleborg 

Ledningsutskottet föreslår 

Att kommunstyrelse och kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2019 för 

Samordningsförbund Gävleborg.        

Sammanfattning av ärendet 

Samordningsförbund Gävleborg har inkommit med en årsredovisning för år 2019. 

Samordningsförbundet visar ett positivt resultat med 4 887 298 kr. 

Handlingarna för årsredovisning 2019 för Samordningsförbund Gävleborg gås 

igenom av ledningsutskottet.  

Resultaträkningen för 2019-01-01 till 2019-12-31 visar: 

Intäkter    13 319 470 kr 

Kostnader   -8 431 770 kr 

Avskrivningar   0 

Verksamhetens nettokostnad 4 887 700 kr 

Verksamhetens resultat   4 887 700 kr 

Finansiella intäkter   0 kr 

Finansiella kostnader   -402 kr 

Resultat efter finansiella poster 

Extraordinära poster  0 

Årets resultat   4 887 298 kr 

 

Årsredovisningen ska gå vidare kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.      

Beslutsunderlag 

(Årsredovisning 2019 för Samordningsförbund Gävleborg, dokument nr 119582.)       
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§ 83 Dnr 2020-000173  

Årsredovisning 2019 för Inköp Gävleborg 

Ledningsutskottet föreslår 

Att kommunstyrelse och kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2019 för 

Inköp Gävleborg.     

Sammanfattning av ärendet 

Inköp Gävleborg har inkommit med en årsredovisning för år 2019. 

Inköp Gävleborg visar ett positivt resultat med 6 963 tkr. 

Handlingarna för årsredovisning 2019 för Inköp Gävleborg gås igenom av 

ledamöterna. 

Resultaträkningen för 2019-01-01 till 2019-12-31 visar: 

Verksamhetens intäkter   22 452 tkr 

Intäkter Elhandel   5 773 tkr 

Verksamhetens kostnader   -15 622 tkr 

Kostnader Elhandel   -5 773 tkr 

Verksamhetens nettokostnader  6 830 tkr 

Finansiella intäkter   149 tkr 

Finansiella intäkter Elhandel   3 tkr 

Finansiella kostnader   -16 tkr 

Finansiella kostnader Elhandel  -3 tkr 

Resultat före extraordinära poster  6 963 tkr 

Årets resultat    6 963 tkr   

Beslutsunderlag 

(Protokoll Direktionsmöte Inköp Gävleborg 23 mars 2020, dokument nr 119844.)       
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§ 84 Dnr 2018-000007  

Information och övriga ärenden 

Ledningsutskottet föreslår 

Uppdra verksamheten att se över behovet av investeringar i utemiljö nära 

kommunala verksamheter så som SÄBOn, skola och förskola.     

Sammanfattning av ärendet 

Extra ärende - Utemiljö och trygghetsförhållanden kring kommunens särskilda 

boenden (SÄBO). 

Ärendet väcks av Tor Torlander (M). Ärendet föredras av Sandra Bjelkelöv (SD). 

Utemiljön vid de särskilda boendena Hagängsgården och Bergesta anses ha stora 

brister. Miljöerna inspirerar inte till att man tar ut de boende till den kringliggande 

miljön. Utemiljön är inte heller anpassad efter äldres rörelseförmåga. I diskussion 

påtalas att även miljön kring skolorna i kommunen kan behöva tillses.  

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd efterfrågar att ledningsutskottet ger 

verksamheten i uppdrag att se över utemiljön kring SÄBOn, skolor och förskolor i 

kommunen.    
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§ 85 Dnr 2020-000148  

Föreningsbidrag, översyn och förslag 

Ledningsutskottets beslut 

Uppdra till verksamheten att remittera förslaget till de politiska partierna för 

synpunkter. 

Avsikten är att ärendet ska tas upp för beslut i kommunstyrelsen i september 2020.     

Sammanfattning av ärendet 

Fritidsutvecklare Andreas Mossnelid och administratör Helena Havela föredrar 

ärendet. 

Man informerade om ärendet i ledningsutskottet föregående månad. Ett förslag till 

förändringar i föreningsbidragen har nu utarbetats.  

Kultur- och fritidsenheten föreslår förändringar av kommunens bidrag till 

föreningsverksamhet, utifrån den bidragsöversyn som genomförts under hösten 

2019 och våren 2020. 

Förslag och underlag för beslut är beskrivna i bilaga 1 (Bidrag till 

föreningsverksamhet) och bilaga 2 (Underlag till beslut om föreningsbidrag) 

Förändringar föreslås gälla från 1 januari 2021.   

Enligt detta förslag beslutas projektbidragen och kultur- och 

föreningsledarstipendium av kommunstyrelsen, övriga föreningsbidrag beslutas 

utifrån regelverket av verksamheten.  

I diskussion påtalas att olika föreningars förutsättningar skiljer sig mycket åt och 

kommunens arbete att stödja det lokala föreningslivet även utanför detta reglemente 

för föreningsbidrag ska kunna ske lättförståeligt och utefter likabehandlande 

riktlinjer för välmotiverade beslut.  

Den stora förändringen gäller i vilken omfattning föreningsbidrag kommer att 

beslutas politiskt.  

Då förändringarna föreslås gälla från 1 januari 2021 finns utrymme för remittering 

till partierna. Om eventuella frågor kring dokumentet kan behandlas innan ärendet 

går upp till kommunfullmäktige så anses det vara positivt.       

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

att införa förändringar i föreningsbidragen enligt förvaltningens förslag och bifogad 

bilaga, 

att budget för föreningsbidragen 2021 är oförändrad då förslagen är klara samt 

att budget för föreningsbidragen 2022 och framåt ändras enligt förvaltningens 

förslag med en utökad budget och att detta införs i Mål- och budget 2022-2025.  

(Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2020-05-08, 

Tjänsteutlåtande om förändring i föreningsbidrag, dokument nr 120040.)                                           


