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§ 86 Dnr 2017-000351  

Godkännande av dagordning 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen med redovisade ändringar.     

Sammanfattning av ärendet 

Följande ärende läggs till: 

-Belysningspunkter och belysningsstrategi  

-Kvinnojouren, förmedling av informationsmaterial 

-Vattenkvalitén i Mellanfjärdesviken     
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§ 87 Dnr 2020-000115  

Coronavirusets inverkningar på Nordanstigs kommun 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.    

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund och verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar 

ärendet. 

 

Kommunchef Erik Hedlund informerar: 

-Nordanstigs kommun har fortfarande inte drabbats av corvid-91 på äldreboendena.  

Virusspridningen har förekommit i samhället, inte på äldreboenden. Det är vad 

personer gör på fritiden som är av betydande faktor för att begränsa smittspridning.  

-Bemanningssituationen i samband med sommarsemestrarna 

Tidigt under krishanteringen skedde en inventering av vilken kommunpersonal som 

har kompetens för vård men vilka nu inte jobbar inom vården. En lista 

sammanställdes och har nu tagits fram igen för att förbereda denna grupp inför 

eventualiteten att hjälpa till med bemanning på äldreboendena 

under semesterveckorna.  

Ett Corvid-team har startas upp i hemtjänsten. Insjuknar brukare/vårdtagare så ska 

detta team kunna tillse korttidsvård. Rent ekonomiskt så får arbetet bidrag från 

staten. Arbetsrättsliga frågor kommer att förhandlas vidare med facket.  

-Krisledningen i sommar 

Krisledning fortgår under sommaren. Antalet möten dras ner men sker fortsatt varje 

vecka. Vissa personer med centrala funktioner i krisledningen har tidvis semester. 

Tjänstgörande ersättare kommer att finnas för dessa. Blir krisen mer allvarlig så kan 

krisledningsfunktionen intensifiera arbetet trots sommarbemanningen.  

 

Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

-Situationen för det lokala näringslivet 

Totalt ca 170 företag har hittills kontaktats av Näringslivskontorets företagsakut. 

Situationen tycks vara bättre än vad man först trodde. Fler företag anger att läget är 

gott.  

Att företagsakuten finns är bra och att man tar kontakt med företagen är uppskattat.                                   
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§ 88 Dnr 2020-000171  

Verksamheten informerar  

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund och verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar 

ärendet. 

 

Kommunchef Erik Hedlund informerar: 

-Ett arbete med för att underlätta verksamhetsrapporteringen har påbörjats.  

-Ett hemtjänstföretag har sagt upp sitt avtal med kommunen. Andra 

hemtjänstföretag och kommunal hemtjänst kan fortsätta deras arbete.  

Verksamheten arbetar med att hitta nya lösningar och man avser därför utreda de 

möjligheter som Lagen om valfrihet (”loven”) ger kommunen: konsekvenser utifall 

den tas bort eller anpassas för att låta hemtjänstföretagen arbeta områdesspecifikt.  

En utomstående utredare anlitas för att behandla frågorna. 

-Det finns personalfrågor att arbeta med på socialtjänsten och individ- och 

familjeomsorgen.  

 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

-Föreningsstöd till föreningar i relation till Coronapandemin.  

Verksamheten ringer runt till föreningarna på samma vis som företagsakuten arbetat 

med de lokala företagen.  

Verksamheten har stämt av med Riksidrottsförbundet, varigenom bidrag kan sökas 

från staten. Få föreningar har kvalificerats till detta stöd, och ofta inte till full 

ersättning för förlorad inkomst. Därför utreds hur kommunen självt ska kunna 

utveckla någon form av krispaket för de lokala föreningarna. Det är många 

kulturevenemang som inte genomförts till vilka kommunen i sedvanliga fall skulle 

ha betalat ut pengar till, dessa pengar kan troligen användas som föreningsstöd. 

Information angående detta kommer att komma upp till ledningsutskottet igen i 

framtiden. 

Lokala aktivitetsstöd fortsätter i år så som föregående år. Det är mycket pengar som 

betalas ut vilket räddar många föreningar få en större kris.  

-Bergsjögården 

Föreningen Bergsjögården har sänt över protokoll avseende beslut om att avsluta 

sin samverkan med kommunen från 1 september. Tas inget annat beslut på deras 

årsstämma så kommer samarbetet att avslutas varpå Bergsjögården återgår i 

kommunal drift. Verksamheten ser över möjligheterna att fortsätta driva 

Bergsjögården. En tjänst kan tillsättas från 1 juli för vilken budgeten beräknas till 
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150,000 kr. Driften sker på den verksamhetsbudget som satts fram till 2022.  

Återkoppling kommer att ske.  

-Vattenkvalitén i Mellanfjärdsviken 

Verksamheten har varit ute och kollat på detta föregående år. Problemet har funnits 

över längre tid. Just vad som är anledning till den låga vattenkvalitén är inte utredd. 

Möten med miljökontoret har skett. En privatperson har upprättat en anmälan till 

Norrhäsinglands miljökontor. 

-Verksamheten har köpt fyra stycken föreställningar av varierat slag för att öka det 

kulturella utbudet till de boende på kommunens särskilda- och trygghetsboenden. 

-Knoget 

Verksamheten försöker föra dialog med en intressent angående köp av mark på 

industriområdet, denne svarar inte på verksamhetens begäran om möte med 

kommunen. Ännu är det därför svårt att veta hur man ska arbeta framåt. 

Förhoppningen är att möte sker under kommande vecka.  

-Översiktsplanen 

Arbete fortgår med att sammanställa översiktsplanen. Dokument som ingår i 

översiktsplanen ska redigeras. Desto mer som revideras visar på ett ökande behov 

av ytterligare revideringar. Eventuellt är de sammantagna förändringarna så pass 

genomgående att Länsstyrelsen anser att översiktsplanen behöver remitteras igen.    
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§ 89 Dnr 2018-000290  

Verksamhetsuppföljning för Ledningsutskottets 
verksamheter och ekonomi 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.     

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund och verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar 

ärendet. 

Månadsrapporterna avser verksamhetsuppföljning. Månadsuppföljning avser 

ekonomisk uppföljning. 

 

Månadsuppföljning 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar avseende Månadsuppföljning 

Tillväxt och Service:  

Coronapandemin orsakar att man dras man med en del underskott.  

-Fastigheter 

I Morängsviken har det sålts en tomt. Kostnadskravet begränsar försäljningen. Så 

fort första bygget är uppe och stenhögen är borta så förväntas försäljningen ta fart.  

-Transport och bil pool 

Hade det inte varit för Corona så hade denna gått plus. 

Sammanfattningsvis ett minus 631,000 endast på grund av coronapandemin. Vissa 

saker behöver bromsas något men man ser inget skäl att oroa sig. 

Turistbyråns verksamhet har anpassats till Coronapandemin med begränsade 

öppettider samt omställning av sin verksamhet med nya idéer för att nå fler 

människor trots coronapandemin. Turistbyrån är ute och marknadsför kommunen 

där människor är (och på minst två meters personligt avstånd).  

 

Kommunchef Erik Hedlund informerar avseende Månadsuppföljning STAB: 

-Överförmyndare 

Har en budget på 1414 tkr för 2020 och avviker inte från den. Utfallet till och med 

maj är på 151 tkr. 

-Norrhälsinglands Räddningstjänst och miljökontor 

Har en budget på 9876 tkr för 2020 och avviker inte från den. Utfallet till och med 

maj är på 4115 tkr. 

-Enheten Stab  

Har en budget på 36 732 tkr för 2020 varifrån man avviker med 682 tkr. Utfallet till 

och med maj är på 12 902 tkr. Beräknat utfall för 2020 är 36 060 tkr.  
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-Hälsinglands utbildningsförbund (HUF) 

Har en budget på 47 851 tkr för och avviker inte från den. Utfallet till och med maj 

är på 20 494 tkr.  

Det sker en diskussion om extra kostnader hos HUF och detta är ett separat ärende 

på dagens sammanträde.  

Sammanfattningsvis så går totalen för STAB ca en halv miljon plus. 

 

Månadsrapporterna 

Kommunchef Erik Hedlund föredrar månadsrapporten för STAB.  

-Ekonomi 

Staben har en prognos på ett resultat total med 500 tkr. Det finns en avvikelse om -

70 tkr på Kommunikation som rör en kostnadstäckning för en medarbetare. Denna 

täcks upp inför budget 2021 men hanteras inom stabens totala ekonomi 2020. 

Kostnadsställe Stab har ett prognostiserat resultat på närmare 700 tkr baserat på 

färre resor och outnyttjade konsultkostnader. 

-Sjukfrånvaro  

Sjukfrånvaron är mycket lägre än normalt. Sannolikt beroende på att distansarbete 

har varit möjlig och vid förkylningssymtom så har många ändå kunnat arbeta. 

-Följare på sociala medier 

Antal följare sociala medier ökar. Facebook används som största 

kommunikationskanal men Instagram kommer sannolikt öka då verksamheten har 

förstärkt med kompetens på rörlig bild. 

Trenden för antalet träffa på hemsidan är positiv vilket är i linje med ökad 

informationsspridning till kommunens medborgare. 

 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar månadsrapporten för Tillväxt och 

Service.  

-Ekonomi 

Verksamheten prognosticerar ett mindre underskott om cirka 600 tkr för helåret 

2020. Detta har sin grund i flera olika orsaker där huvuddelen består av 

Coronarelaterade kostnader. Om Coronapandemin inte hade inträffat skulle 

verksamheten ha prognosticerat ett överskott om cirka 900 tkr för året. 

Kompensation för Coronarelaterade kostnader kommer att begäras och då krävs 

inga åtgärder för budget i balans. 

-Personal 

Utökning i maj består av extraresurs på Näringslivs samt personal på ErskMats-

gården. Tidigare år har inte sommarpersonal registrerats på ett sätt så att man har 

blivit registrerade i denna redovisning. 

-Sjukfrånvaro 

En marginell ökning i mars och april kan härledas till Coronapandemin. Det är dock 

ingen stor ökning. 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(30) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-16 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

-Antal hanterade ärenden i turistbyrån 

De fysiska besöken är nära noll då turistbyrån är stängd sedan i mitten av mars. 

Digitala besök och telefon ligger i normalutfallet. 

-Trafik på hemsidan 

De digitala besöken ligger inom föregående års maj månad, trots Coronapandemin. 

-Bygglov, startbesked och tillsynsärenden 

Fortsatt mycket hög nivå vad gäller antal ärenden. 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 politiken 

Inga organiserade företagsbesök sker under pågående Coronapandemi. 

-Företagsbesök verksamheten 

Sedan mitten av mars har näringslivskontoret ägnat större delen av tiden till kontakt 

med kommunens företag för att kartlägga de behov som uppstått och de utmaningar 

som företagen ställts inför under c. 

Det har varit väldigt uppskattat hos företagen att kommunens näringslivskontor 

checkar av läget. 

-Antal kilometer tjänsteresor 

Väldigt lite resor på grund av de restriktioner som finns på grund av covid -19. Låg 

användning av poolbilar under maj månad på grund av Corona pandemi. 

 

För rapportering till kommunstyrelsen väljer ledningsutskottet att lyfta  

Avseende Stab: sjukfrånvaro, följare på sociala medier. 

Avseende ToS: sjukfrånvaron, trafik på hemsidan, bygglov, företagsbesöken 

politiska och verksamhetens.   

Beslutsunderlag 

(Månadsrapporter till lu 16/6, Dokumentnr 120724, specifikt bilagorna benämnda 

”månadsrapport” och ”månadsuppföljning”.)   
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§ 90 Dnr 2020-000062  

Redovisning politikerkostnader 2020 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund informerar: 

Att kostnaderna ligger över budget tidigt på året för att kostnader från föregående år 

inkommer sent.  

Ekonomienheten vill få bättre koll på vilka och hur politikermöten sker framåt 

hösten, jämfört med föregående år. Det kommer att ha betydelse för prognoserade 

kostnader.  

Många möten har blivit billigare med anledning av färre deltagare, alternativt 

inställda möten.  

För helåret 2020 är 5,713 mkr budgeterat.  

Kostnader för politikerkostnader till och med maj är på 2,380 mkr. Utfallet för 

politikerkostnader till och med maj har utfallit till 2,149 mkr. 

Prognosen för helåret 2020 är beräknad till 5,831 mkr.  

 

Redovisning politikerkostnader är en stående punkt månadsvis.    

Beslutsunderlag 

(Månadsrapporter till lu 16/6, Dokumentnr 120724, specifikt bilagan benämnd 

Polit.verksamehet uppföljning 2020 maj.)      
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§ 91 Dnr 2020-000159  

Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Att föreslå kommunfullmäktige att fastställa handlingsprogram enligt lag om skydd 

mot olyckor.      

Sammanfattning av ärendet 

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd besöker ledningsutskottet. 

Närvarande från Norrhälsinge räddningstjänst är förvaltningschef Anders 

Zetterlund, miljö- och hälsoskyddschef Margareta Eiserman, räddningschef Mats 

Åberg, samt ordförande för Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd; Per 

Svensson. 

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd berättar om sin verksamhet i ett första 

skede.  

Därefter föredras ärendet Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor av 

kommunchef Erik Hedlund. 

 

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd berättar om sin verksamhet: 

-Samverkansavtal 

Samverkan har skett mellan Hudiksvall och Nordanstigs kommun avseende 

räddningstjänst och miljökontor sedan 2003. Kostnadsfördelning är om 79% från 

Hudiksvalls kommun och 21% från Nordanstigs kommun. Vid avvikelse från 

budget så delar man på avvikelsen med 79% och 21% vid bokslutet.  

Samverkansgrupp har funnits alla dessa år fram tills för två år sedan då deltagarna 

började mötas vid fler tillfällen i andra sammanhang, man tog då eventuella frågor 

kring samverkan på dessa andra möten.  

Protokoll från nämndmötena delges alltid Nordanstig och publiceras på vår 

hemsida. Behöver någon punkt diskuteras eller frågas kring så är man tillgängliga 

att besvara dem.  

Representanterna i nämnden har ett viktigt ansvar att rapportera tillbaka i de 

ärendena som avverkas för nämnden. Kopplingen mellan nämnden och kommunens 

politiska ledning behöver stärkas för att få igenom information hela vägen. 

-Bemanning för räddningstjänst 

Lågt antal vakanser som helhet med endast två deltidstjänster i Iggesund.  

I Hassela finns deltidsbrandman på reserv och antalet väntas utökas. I Jättendal 

finns intressenter och fler vill in, de har där en fullbemannad beredskapsstyrka.  

Bemanningen på deltidsstationerna i Nordanstig är mycket stabilare nu än vad de 

har varit.  

-Ansvarar för trängsel på mat och serveringsställen/ Corvid-19 

Den nämnd som ansvarar för räddning och miljö ansvarar också för trängsel på mat 
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och serveringsställen. De kan begränsa öppettider, stängning, etc. Detta är stadgat i 

lag (VILKEN?). Nämnden beslutar om en delegationsordning på sitt nästa 

sammanträde. Man har omprioriterat kraftigt och kommer sannolikt inte genomföra 

livsmedelstillsyn fortsättningsvis i år. Mat- och drycks servering kommer att 

prioriteras avseende trängselkontroller.  

-Ekonomisk uppföljning diskuteras.  

-Avloppsinventering  

Avloppsinventering sker per stickprov områdesvis, några orter områden om året i 

vardera kommunen.  

-Arbete med förorenade områden 

Kartmaterial finns och följs upp vid byggnation, områden inventeras, samverkan 

sker med länsstyrelsen och SGU (Sveriges geologiska undersökning).  

-Vattenkvalitén i Mellanfjärdsviken 

Norrhälsinglands räddningstjänst och miljökontor har tillsyn över 

vattenreningsverket och avstyrker etablering av fler bostäder i området för 

närvarande då vattenreningsverket har en begränsad kapacitet i dagsläget. 

 

Miljö- och hälsoskyddschef Margareta Eiserman informerar att jämsides 

matleveranser/hemsändning hem till köparens dörr så efterfrågas tobaksleverans på 

samma vis. Detta kräver vissa rutiner och arbetssätt. Ännu har ingen taxa bestämts 

men viss utredning behövs innan beslut därom.  

Ny lagstiftning kommer från årsskiftet avseende livsmedel som är i kontakt med 

förpackningsmaterial ("Food contact material"); dessa material kan förorena 

matvaror. Även detta kommer att kräva tjänst för utredning och finansiering för 

att tillses.  

Fler arbetsuppgifter läggs på Miljö- och räddningstjänsten framöver och resurser 

saknas. Frågan utreds av Miljö- och räddningstjänsten. 

 

Kommunchef Erik Hedlund föredrar ärendet ”Handlingsprogram enligt lag om 

skydd mot olyckor”: 

Beredning av dokumentet sker genom att ärendet går först till ledningsutskottet och 

sedan ända upp till kommunfullmäktige. En dragning av programmet har 

efterfrågats från ledningsutskottet. I dagsläget är uppfattningen att det inte finns ett 

gällande program mot olyckor i kommunen.  

Räddningschef Mats Åberg meddelar att det på nationell nivå ställs nya krav på 

handlingsprogram tills 1 januari 2022. En lagrådsremiss pågår och Miljö- och 

räddningstjänsten för samtal med motsvarande organisationer runt om i Sverige 

avseende de nya kraven och den omstrukturering som kommer. Större krav kommer 

att ligga på Miljö- och räddningstjänsterna avseende ledning och tillsyn efter de 

stora skogsbränderna som var 2018. Det finns därför nya områden man kommer att 

behöva arbeta med att utveckla i dokumentet Handlingsprogram enligt lag om 

skydd mot olyckor.  
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Kommunchef Erik Hedlund efterfrågar Miljö- och räddningstjänstens yttrande 

avseende den lagrådsremiss som sker. Yttrandet kommer att förmedlas.  

Frågan om att det inte finns ett gällande program mot olyckor i kommunen 

diskuteras.  

Förnyelse kräver beslut. Ändringar kräver beslut. I annat fall gäller stående 

handlingsprogram tills vidare. 

Att anta ett nytt program och att etablera en ny ledningsstruktur har man tills 1 

januari 2022 på sig.      

Beslutsunderlag 

Att föreslå kommunfullmäktige i Nordanstigs kommun respektive Hudiksvalls 

kommun att fastställa handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor.  

(Handlingsprogram skydd mot olyckor, dokument nr 119917, 

Protokollsutdrag AUprot Dnr 2020.513 §5, dokument nr 120038.)     

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(30) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-16 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 92 Dnr 2019-000124  

Verksamhetsmål/Strategier 2020 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.      

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet.  

Ärendet avser utemiljö och trygghetsförhållanden kring kommunens särskilda 

boenden (SÄBO).  

Samma fråga har väkts som extra ärende på ledningsutskottets föregående 

sammanträde 12 maj. Ärendet har denna gång väckts via omsorgsutskottet och 

därifrån sänts vidare till ledningsutskottet.  

Då ärendet är behandlat i ledningsutskottet tidigare och ett uppdrag till 

verksamheten redan finns så kommer ärendet att fortsätta beredas i enlighet med 

tidigare beslut. Ärendet kommer upp till ledningsutskottet igen efter att ärendet har 

utretts.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen ger uppdrag att se över utemiljöerna på de särskilda boendena för 

att uppnå utskottets satta mål med friska aktiva invånare med ökad livskvalitet.  

(Sammanträdesprotokoll omsorgsutskottet 2020-05-11, § 53, Dnr 2019-000124.)  
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§ 93 Dnr 2019-000165  

Samverkansbryggan Hälsingegårdar - Samordning av 
tjänst för strategisk kommunikation och världsarv 

Ledningsutskottets föreslag 

Att kommunstyrelsen beslutar 

att medfinansiera tjänstenen Lokal Världsarvssamordnare med tjänstegrad 50%.     

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund och Ola Wigg (S) föredrar ärendet. 

Ärendet har inkommit från Hälsingerådet. Nordanstigs kommun har i 

kommunstyrelsebeslut (2019-04-09, § 99) ställt sig bakom förslaget att stödja 

samverkansplattromen Rådslag Hälsingegårdar, att ett partnerskap tecknas mellan 

berörda parter, samt att medfinansiera tjänstenen Lokal Världsarvssamordnare med 

tjänstegrad 50%.  

Beslutet togs med specificering av hur mycket medfinansiering Nordanstigs 

kommun skulle stå för; högst 12,5 tkr per.  

Att beslutet om medfinansiering togs med specificerad summa har skapat problem i 

fördelningen av kostnaderna mellan kommunerna. Ett beslut om att stödja projektet 

bör lämpligast besvarats genom att stödja tjänsten – utan att specificera kostnaden. 

Med detta som bakgrund behövs ett nytt beslut om att medfinansiera tjänstenen 

Lokal Världsarvssamordnare, som är en del av projekt Samverkansbryggan 

Hälsingegårdar.  

Som alternativ kan man besluta att inte stödja projektet.    

Beslutsunderlag 

(Hans-Åke Oxelhöjd och Barbro Björklunds tjänsteutlåtande 2019-03-14, Tjut 

Världsarvssamrdnare, dokumentnr 112376, 

Protokollsutdrag 2019-03-19 LU § 48 Samverkansbryggan Hälsingegårdar, 

dokumentnr 112761.)    

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar, med bifall från Tor Torlander (M), ja till att medfinansiera 

tjänstenen Lokal Världsarvssamordnare med tjänstegrad 50%.      

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Ola Wiggs förslag och finner det antaget.        
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§ 94 Dnr 2020-000190  

Inriktningsbeslut om fördjupad samverkan mellan 
Hälsinglands kommuner inom IT-området 

Ledningsutskottets beslut 

Att anta som inriktningsbeslut att Nordanstigs kommun ska delta i en fördjupad 

samverkan inom IT-området med Hälsinglands övriga kommuner. 

Att syftet med en fördjupad samverkan inom IT-området är att uppnå en högre 

kostnadseffektivitet inom kommunens verksamhetsområden, förbättrad redundans 

både vad avser system som personal och stärkt utvecklingskraft jämfört med om 

man inte samverkar. 

Att den långsiktiga inriktningen ska vara att nyttja fler molntjänster under 

förutsättning av att tillfredsställande säkerhet kan garanteras. 

Att ge kommunchefen i uppdrag att tillsammans med övriga Hälsinglands 

kommunchefer leda arbetet utifrån inriktningsbeslutet. 

Att regelbunden återrapportering om hur arbetet fortskrider ska ske till 

Hälsingerådet där samtliga kommunalråd och oppositionsråd i landskapet är 

representerade.       

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund föredrar ärendet. 

Utvecklingen inom hela IT-området fortsätter snabbt framåt och förutsättningar och 

behov förändras i allt snabbare takt. Alla kommuner har ett ökat behov av IT-stöd 

närmare verksamheterna idag än tidigare. Dessutom har marknaden och 

utvecklingen skapat behov av helt nya tjänster som ett tydligt verksamhetsbehov 

och krav från kommunerna.  

Det handlar bland annat om e-tjänsteutveckling, robotprogrammering, 

automatisering, IT-arkitekter, e-Arkivarie, integrationsutvecklare, 

digitaliseringskoordinator, AI-kunskap, säkerhetsexpert med mera.   

Beslutsunderlag 

Att anta som inriktningsbeslut att Nordanstigs kommun ska delta i en fördjupad 

samverkan inom IT-området med Hälsinglands övriga kommuner. 

Att syftet med en fördjupad samverkan inom IT-området är att uppnå en högre 

kostnadseffektivitet inom kommunens verksamhetsområden, förbättrad redundans 

både vad avser system som personal och stärkt utvecklingskraft jämfört med om 

man inte samverkar. 

Att den långsiktiga inriktningen ska vara att nyttja fler molntjänster under 

förutsättning av att tillfredsställande säkerhet kan garanteras. 

Att ge kommunchefen i uppdrag att tillsammans med övriga Hälsinglands 

kommunchefer leda arbetet utifrån inriktningsbeslutet. 
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Att regelbunden återrapportering om hur arbetet fortskrider ska ske till 

Hälsingerådet där samtliga kommunalråd och oppositionsråd i landskapet är 

representerade. 

(Erik Hedlunds och Morgan Norells tjänsteutlåtande 2020-05-26, Inriktningsbeslut 

om fördjupad samverkan mellan Hälsinglands kommuner inom IT-området, 

dokumentnr 120425,  

Kommunikationsplan IT-Hälsingland, dokumentnr 120431.)    

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar, med bifall av Tor Torlander (M), bifall till förslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Ola Wiggs förslag och finner det antaget.             
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§ 95 Dnr 2020-000188  

Ansökan om utökad checkkredit, Nordanstig Vatten AB 

Ledningsutskottets föreslag 

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att bevilja utökad checkkredit på 10 mnkr, vilket medför att checkkrediten på 

internkontot hos Nordanstigs kommun kommer att uppgå till 25 mnkr, samt 

att checkkrediten på 25 mnkr ska gälla fram till och med att ansökan om 

checkkredit för 2021 har antagits av Nordanstigs kommun.             

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet avser ansökan om att utöka checkkrediten på internkontot via Nordanstigs 

kommun med 10 mnkr, vilket innebär att nuvarande checkkredit utökas med 10 

mnkr till 25 mnkr.     

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bevilja utökad checkkredit på 10 mnkr, vilket medför att checkkrediten på 

internkontot hos Nordanstigs kommun kommer att uppgå till 25 mnkr, samt 

att checkkrediten på 25 mnkr ska gälla fram till och med att ansökan om 

checkkredit för 2021 har antagits av Nordanstigs kommun. 

(Erik Hedlunds och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2020-05-14, Ansökan om 

utökad checkkredit, Nordanstig Vatten AB, dokumentnr 120223, 

Ansökan om utökad checkkredit, Nordanstig Vatten AB, dokumentnr 120166)     

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till verksamhetens förslag.        

Propositionsordning 

Ordf. ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det antaget.           



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(30) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-16 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 96 Dnr 2020-000189  

Hälsinglands Utbildningsförbunds ändrade 
budgetförutsättningar med anledning av Corona 

Ledningsutskottets beslut 

Att återremittera ärendet.  

Sammanfattning av ärendet 

Diskussion förs om anledning till varför Hälsinglands Utbildningsförbund (HUF) 

gjort ansökan. Misskött ekonomi synes snarare vara anledningen än Corona då 

Corona snarare betytt lägre kostnader. Underlaget till ansökan och motiveringen 

upplevs inte vara tillräckligt genomarbetade för beslut.     

Beslutsunderlag 

Direktionen föreslår att medlemskommunerna besluta om ersättning till förbundet 

som tillfälliga tilläggsbelopp enligt sammanställning att föreslå 

medlemskommunerna besluta om en uppräkningsfaktor på medlemsbidraget med 

minst 2,8% för 2021.  

(Hälsinglands Utbildningsförbunds ändrade budgetförutsättningar med anledning 

av Corona, dokumentnr 120098.)     

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar på återremittering av ärendet.       

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Ola Wiggs förslag och finner det antaget.      
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§ 97 Dnr 2020-000193  

Omfördelning investeringsbudget 2020 för 
asfaltslagningar Homons ÅVC  

Ledningsutskottets beslut 

Ledningsutskottet beslutar att godkänna ombudgetering av följande 

investeringar 2020:  

Till: Asfaltslagningar inom Homons ÅVC + 120 tkr 

Från: Matavfallsinsamling   - 120 tkr      

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet: 

Lagning av asfalt vid omlastningsplats av hushållsavfall på Homons ÅVC behöver 

göras eftersom det finns sprickor där. Det är möjligt att omfördela medel från 

projektet matavfallsinsamling.  

Förvaltningen föreslår därför att en ombudgetering görs från matavfallsinsamling 

om 120 tkr till asfaltslagningar inom Homons ÅVC om 120 tkr.        

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottet beslutar att godkänna ombudgetering av följande 

investeringar 2020:  

Till: Asfaltslagningar inom Homons ÅVC + 120 tkr 

Från: Matavfallsinsamling   - 120 tkr   

 

(Hans-Åke Oxelhöjds och Jimmy Nilssons tjänsteutlåtande 2020-05-26, Förslag till 

omfördelning investeringsbudget 2020 Asfaltslagningar Homons 

återvinningscentral, dokumentnr 120404.)     

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till verksamhetens förslag.     

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Ola Wiggs förslag och finner det antaget.     
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§ 98 Dnr 2016-000123  

Avstämning E4-projektet (väg E4)  

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.     

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

Förväntad tidsplan har skjutits framåt och beräknas ske enligt följande: 

2021 mars: granskning av hela underlaget 

2022 augusti: inskick för fastställelse av hela detaljplanen. 

2023 januari/mars: fastställelsebeslut 

2023 juni: Leverans till EU 

2023-2025: Avverkning/ledningsflyttar/arkeologi/rivning hus/ersättningsvägar 

2023 höst: Upphandling E 

2024 februari: Kontrakt E 

2024: Projektering E 

2024 sent:/alt 202: Byggstart E  

Hastighetsgränserna genom kommunen på nuvarande E4 diskuteras. Trafikverket 

har beslutat om att sänka hastigheten på odelade körfält till 80 km/h. Förslagets 

lämplighet får medhåll av ledningsutskottets ledamöter.  
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§ 99 Dnr 2020-000215  

Omhändertagande av skrotbilar 

Ledningsutskottets beslut 

Att uppdra verksamheten utreda åtgärder.     

Sammanfattning av ärendet 

Diskussionspunkt angående skrotbilar stående i kommunen. Verksamhetschef 

Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

Skrotbilar stående på olika håll i kommunen. Det är markägaren som har ansvar för 

skrotbilar som står på dennes mark oavsett om skrotbilen står på mark ägd av 

företag, kommun, eller privatperson. Förmågan för de privata markägarna att ta 

hand om skrotbilar är begränsad. Kommunen behöver ta ställning till om 

kommunen sköta logistiken och se över vem som kan ta emot skrotbilen därefter. 

Verksamheten har upphandlat en hämtningsbil med kostnad 800 kr per hämtning. 

Denna upphandling avser inte skrotning.  

Regelverken för dessa frågor är svår och omständlig. I vissa fall kan en stående 

skrotbil flyttas med hänvisning till lagen om skydd mot olyckor.  
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§ 100 Dnr 2020-000197  

Remissyttrande på Förslag till utbyggnadsstrategi 
Gävle- Västeraspby 

Ledningsutskottets beslut 

Att uppdra verksamheten utreda lämplig placering av ett resecentrum.   

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

Verksamheten diskuterar möjligt innehåll i svar på Trafikverkets skrivelse avseende 

strategi/prioriteringar i ”Förslag till utbyggnadsstrategi Gävle- Västeraspby”, det 

vill säga avseende Ostkustbanans sträckning. 

Verksamheten ser inge besvär med föreslaget som Trafikverket presenterar.                

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förslaget och finner det antaget.      
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§ 101 Dnr 2020-000202  

En lokal handlingsplan för livsmedel 

Ledningsutskottets beslut 

Att ge enheten Tillväxt och service (ToS) uppdraget att ta fram en lokal 

handlingsplan utifrån Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 

2018-2030.                  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet: 

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) har begärt att regionens samtliga kommuner tar 

ett politiskt beslut att ta fram en lokal handlingsplan utifrån Gävleborgs 

handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030. 

Det finns en nationell livsmedelsstrategi och en regional handlingsplan för 

livsmedel i Gävleborgs län (Gävleborgs handlingsplan för Sveriges 

livsmedelsstrategi 2018–2030). Vi ser ett behov av att bryta ned den regionala 

handlingsplanen till en lokal handlingsplan som passar Nordanstigs kommuns 

förutsättningar och samtidigt kunna samarbeta med övriga kommuner i länet.   

Beslutsunderlag 

Att ledningsutskottet beslutar att ge enheten Tillväxt och service (ToS) uppdraget 

att ta fram en lokal handlingsplan utifrån Gävleborgs handlingsplan för Sveriges 

livsmedelsstrategi 2018-2030. 

(Hans-Åke Oxelhöjds och Thomaz Nordhs tjänsteutlåtande 2020-06-02, Lokal 

handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030, dokumentnr 120543, 

gavleborgs-handlingsplan-sveriges-livsmedelstrategi-2018-2030, dokumentnr 

120546.)                 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förslaget och finner det antaget.      
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§ 102 Dnr 2020-000182  

Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens 
spontankassa 2020 Nya bordbänkar 

Ledningsutskottets beslut 

Att bevilja Åsvallens Slåtterförening bidrag med 10 000 kronor ur 

kommunstyrelsens spontankassa 2020.              

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet: 

Föreningen söker bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa 2020 till att köpa in 

nya bordbänkar till fäboden vid Åsvallen.  

Beslutsunderlag 

Att bevilja Åsvallens Slåtterförening bidrag med 10 000 kronor ur 

kommunstyrelsens spontankassa 2020.  

(Hans-Åke Oxelhöjds och Helena Havelas tjänsteutlåtande 2020-06-08, Yttrande 

beträffande ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa 2020 från 

Åsvallens Stållerförening gällande Nya bordbänkar, dokumentnr 120662, 

Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa 2020 Nya bordbänkar, 

dokumentnr 120061.)   

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till verksamhetens förslag.         

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Ola Wiggs förslag och finner det antaget.      
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§ 103 Dnr 2020-000200  

Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens 
spontankassa 2020 Aktiviteter coronaisolerade äldre 

Ledningsutskottets beslut 

Att återremittera ärendet.      

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet: 

RPG Nordanstig ansöker bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa 2020 till att 

skapa aktiviteter för äldre isolerade under pågående coronapandemin.   

Ansökan upplevs svårtolkad. Det föreslås att föreningen bjuds in till 

ledningsutskottet i augusti för att informera om sitt projekt.    

Beslutsunderlag 

Att bevilja RPG Nordanstig bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa 2020 med 

25 000 kronor.  

(Hans-Åke Oxelhöjds och Helena Havelas tjänsteutlåtande 2020-06-08, Yttrande 

beträffande ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa 2020 från RPG 

Nordanstig gällande Aktiviteter corona-isolerade äldre, dokumentnr 120665, 

Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa 2020 Aktiviteter 

coronaisolerade äldre, dokumentnr 120434.)    

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar på återremittering av verksamhetens förslag.        

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Ola Wiggs förslag och finner det antaget.     
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§ 104 Dnr 2020-000205  

Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens 
spontankassa 2020 Reparation av lekplats 

Ledningsutskottets beslut 

Att bevilja Föreningen Hamnlyckan bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa 

2020 med 25 000 kronor.                   

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet: 

Föreningen Hamnlyckan söker bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa 2020 med 

25 000 kronor för att reparera den lekplats som finns i Mellanfjärden.     

Beslutsunderlag 

Att bevilja Föreningen Hamnlyckan bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa 

2020 med 25 000 kronor.    

(Hans-Åke Oxelhöjds och Helena Havelas tjänsteutlåtande 2020-06-08, Yttrande 

beträffande ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa 2020 från 

Föreningen Hamnlyckan gällande Reparation av lekplats, dokumentnr 120664, 

Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa 2020 Reparation av 

lekplats, dokumentnr 120515.)     

Yrkanden 

Sigbritt Persson (S) yrkar bifall till verksamhetens förslag.        

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Sigbritt Perssons förslag och finner det antaget.      
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§ 105 Dnr 2018-000007  

Information och övriga ärenden       

Sammanfattning av ärendet 

Extra ärenden  

-Belysningspunkter och belysningsstrategi,  

Tor Torlander (M) lyfter ärendet: 

Kommunen har tagit ned ett antal belysningspunkter vilket har väckt diskussion på 

sociala medier. Tor Torlander efterfrågar att det ska vara tydligt vad man tar ner, 

varför man tar ned det och hur det sker. Detta upplevs hittills ha skett med viss 

oklarhet.  

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd meddelar att de belysningspunkter som har 

tagits ned har varit av ett akut slag och att en strategi/handlingsplan för hur 

belysningspunkter framöver ska behandlas är under framtagande. Man kommer att 

vara tydlig angående hur arbetet sker och varför. Denna handlingsplan kommer 

politiken att få besluta om när den är färdig. 

 

-Kvinnojouren, förmedling av informationsmaterial,  

Sigbritt Persson (S) lyfter ärendet: 

Omsorgsutskottet hade på sitt sammanträde den 15/6 besök utav 

Kvinnojouren/Flickjouren. Kvinnojouren meddelar att coronapandemin har 

försvårat situationen för våld i nära relationer. Kvinnojouren har tryckt upp utkast 

med information som kommuner kan förmedla vidare. Det kostar att trycka upp 

detta materialet. Denna information kan sätts upp som anslag och skickas ut som 

vykort till medborgarna. En grovt beräknad kostnad är uppemot 20,000 kr.  

Kommunchef Erik Hedlund meddelar att han tar kontakt med 

kommunikationsenheten för att genomföra anslag och utskick. 

 

-Vattenkvalitén i Mellanfjärdesviken,  

Ordförande Stig Eng (C) lyfter ärendet:  

Vattenkvalitén i Mellanfjärdesviken är låg och ger ett otrevligt intryck. 

Anledningen till den låta vattenkvaliteten är oklar men bör utredas och åtgärdas. 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar att en anmälan i frågan har 

inkommit till Norrhälsinge miljökontor vilka kommer att utreda den.                                     
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§ 106 Dnr 2020-000073  

Uppföljning investeringsbudget 2020 - 
Verksamhetsbesök Arthur Engbergsskolan      

Sammanfattning av ärendet 

Ledningsutskottet gör verksamhetsbesök på Arthur Engbersskolan i Hassela 

16 juni.  

Enhetschef Thomaz Nordh visar runt på platsen och berättar om EPC-projekt som 

pågår samt om helrenoveringen av skolan.   

      

      

      

 

 


