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§ 14 Dnr 2017-000351  

Godkännande av dagordning. 

Ledningsutskottets beslut 

Ledningsutskottet ska godkänna dagordningen.    

Sammanfattning av ärendet 

Följande ärende läggs till: 

Bergsjö Ungdomsfond. 

Följande ärende tas bort: 

Ekonomisk rapport – underlag saknas ännu då ekonomienheten arbetar med 

årsbokslutet för 2019.    
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§ 15 Dnr 2018-000058  

Redovisning Holmen Skog 

Ledningsutskottets beslut 

Tackar för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Tony Carlsson, virkesköpare på Holmen Skog AB, informerar om kommunens 

skogsinnehav: 

Tall planteras. Skogen används, utöver för ekonomisk intäkt, också till markbyten 

vilket möjliggör för kommunen att byta till sig mark till användning för kommunen 

nyttiga syften. Man har under året diskuterat vissa stycken mark med länsstyrelsen 

samt budgeterat och anpassat till arbete i vattenskyddsområde. 

En grovt räknad budget för åren 2020, 2021, och 2022 presenteras. För 2020 är 

nettot 65tkr i intäkter vid gallring av 12 ha skog. Ungskogsröjning av 10 ha ger 

40tkr i kostnader.  

Kommunen har en innestående fordran på ca 795 tkr. 

Kommunen eftersträvar 300 tkr i årlig avkastning på kommunens skogsinnehav. 

Planen för skötseln av skogen uppdateras i sommar.  

Beslutsunderlag 

Budget 2020—2022. (Dokumentnr 118604).      
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§ 16 Dnr 2018-000005  

Verksamheten informerar. 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.      

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheten, verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

-Planeringsdagar kommer att hållas mellan enheten Plan- och bygg samt Teknik och 

hållbarheten i syfte att synka arbetet dem emellan. Bland annat rör detta juridiska 

fastigheter (skog).  

-Intervjuer sker för nya planarkitekten. De har fått in 23-24 ansökningar. Många vill 

flytta ut till en liten kommun där det är enklare att synka liv med arbete. 

-Verksamheten förbereder att annonsera för tjänsten Entreprenadingenjör, som man 

informerade om föregående möte. Tills tredje eller fjärde kvartalet i år räknar de 

med att ha besatt tjänsten. 

-En utredning för Själstugan och Fyrhuset skulle ha informerats om, tyvärr har 

utredningen inte hunnits genomföras. Den kommer med på nästa ledningsutskott. 

Avtal kommer att tecknas med Hans Östbom även denna säsong för ett år framåt. 

-De har haft ett möte om Industrisatsningen i Hassela i dag. De kommer att ha med 

frågan till det årliga avstämningsmötet med länsstyrelsen i eftermiddag och man 

hoppas kunna arbeta snabbt med dem. Man kommer på mötet även att dra andra 

ärenden, som E4an, Ostkustbanan, och sin vision för 20 år framåt i tiden. 

-Möte har skett med företrädare för Hammars skifte ute vid Mellanfjärden för en 

fråga om markköp, vill kommunen köpa marken där? Den är i stor del strandmark 

och kommer då att vara till för att stycka av till tomter. För att bedöma vad marken 

är värd för kommunen så har de gjort en naturvärdesinventering av marken. 

Kommunikation med ägaren fortsätter. Naturvärdena är höga vilket begränsar tomt- 

och byggmöjligheterna. 

-Försäljning av tomterna i Morängsviken fortgår. Ännu har få försäljningar skett. 

Ett första bygglov har medgivits.  

Frågan om kommunen kan bygga där diskuteras. I nuläget gäller försäljning av 

tomter. Inte kommunalt bygge. Bedömningen är att när första bygget i 

Morängsviken har kommit upp så blir fler intresserade av att köpa och bygga där.  
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§ 17 Dnr 2018-000290  

Verksamhetsuppföljning för Ledningsutskottets 
verksamheter. 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.      

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

-66st. + 17st. helårsarbetare. Nästan 110 arbetare, inklusive kost och städ. 

Sjukfrånvaron är 7,9 procent på gamla teknik och hållbarhet. Större delen av dem 

finns inom kost och städ där arbetet är tungt. Detta är lägre än i fjol. 

-Antal kilometer i tjänsteresor: Januari, ej egen bil, flyg, buss ej med i beräkningen. 

Siffran är något lägre i januari. Det har varit färre resor. Generellt åker kommunen 

mindre. Skype används mer.  

-Hushållsavfall i ton: Något större volym än motsvarande månad föregående år. 

Kan ha sin grund i en längre ledighet över jul och nyår. På siffrorna över året sticker 

juni-juli ut då man åker till tippen oftare under sin semester. Det går åt rätt håll.  

-Väldigt låg frånvaro på hållbarhet och kommunikation - 1,6%. 

-Arthur Engbergskolan: det är oklart på bygden om kommunen ska bygga eller riva 

den.  

-Kostnaderna för Ånäset tas över av länsstyrelsen.  
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§ 18 Dnr 2020-000062  

Redovisning politikerkostnader 2020 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.       

Sammanfattning av ärendet 

Irina Alexeeva, ekonom, rapporterar preliminära siffror för politikerkostnaderna.  

-Utfall på politikerlönerna har gått över budget 2018 och 2019. Det gick inte under 

2018 att se hur regleringar av reglementen skulle påverka politikerkostnaderna. 

Resultatet kom först framåt 2019. 

-I en flytt av politikertjänst följde inte lönekostnaden med mellan Kommunstyrelsen 

och Kommunfullmäktige, detta har gett en misstämning emellan kontona för 

styrelsen och fullmäktige. 

-Kostnader för företagsbesök antas vara stora då det sker ett antal företagsbesök. 

Kostnaderna är svåra att följa då ersättningsansökningarna från politikerna ofta 

lämnas in sent.  

-Kostnaderna för förlorad arbetsförtjänst är också stor. Den är svår att budgetera 

närmare när ålderssammansättningarna på ledamöterna varierar över åren och den 

tid på dygnet då möten läggs ändras.  
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§ 19 Dnr 2019-000116  

Återbesättning 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänner att samrådan har skett.      

Sammanfattning av ärendet 

Enligt delegationsordningen, punkt nr 3.1 B, ska verksamhetschefer samråda med 

Ledningsutskottet och det verksamhetsansvariga utskott som berörd verksamheten i 

fråga (Omsorgsutskottet i detta fallet) ske innan anställning av enhetschefer.  

Tf. Vård- och omsorgschef Karin Henningsson informerar muntligen om behov av 

att anställa enhetschefer. 

Tidigare har verksamheten haft 11 st. enhetschefer. Efter omorganisation av 

verksamheten är behovet 9 st. enhetschefer. Behovet av anställning är att 

återanställa 3 st., alternativt 4 st., enhetschefer. Antalet beror på hur nuvarande 

enhetschefer bestämmer sig för att kvarvara. Oavsett behövs minst 2 st. 

enhetschefer anställas. 

Samrådan med Omsorgsutskottet skedde vid gårdagens sammanträde, 2020-02-10.  

Beslutsunderlag 

Tf. Vård- och omsorgschef Karin Henningssons muntliga information.      
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§ 20 Dnr 2018-000386  

Motion om att redovisa öppna motioner på kommunens 
hemsida. 

Ledningsutskottets förslag 

Fullmäktige beslutar 

Uppdra till Fullmäktigeberedningen för Demokrati att beakta motionens förslag i 

sitt uppdrag att diskutera hur kommunen ska arbeta för att öka delaktigheten och 

dialogen med medborgarna.  

Reservationer  

Tor Torlander (M) reserverar sig.  

Sammanfattning av ärendet 

Sandra Bjelkelöv (SD) har lämnat en motion där hon föreslår att inkomna motioner, 

motioner som är under behandling samt besvarade motioner och dess svar ska göras 

tillgängliga på kommunens webbplats. Hon föreslår även att motionerna ska göras 

tillgängliga för nedladdning samt att ett register över motionerna ska finnas på 

webbplatsen. 

Verksamhetens yttrande 

Verksamheten är generellt positiv till god information, öppenhet och transparens 

mot medborgarna.  

Vid en genomgång av närliggande kommuner norrut och söderut kan det 

konstateras att det är få kommuner som har motionerna redovisade på sin webbplats 

Ånge kommun har lagt ut motionerna i sin helhet. Sundsvalls kommun har lagt ut 

en sammanställning av ej avslutade motioner och motioner som är bifallna eller på 

annat sätt positivt behandlade av kommunfullmäktige. 

I samband med en annan motion från Sandra Bjelkelöv, med förslag om att införa 

E-petition, beslutade kommunfullmäktige att uppdra till Fullmäktigeberedningen 

för Demokrati att diskutera hur kommunen ska arbeta för att öka delaktigheten och 

dialogen med medborgarna. 

Förslagsvis kan även denna motion överlämnas till demokratiberedningen för 

beaktande.        

Beslutsunderlag 

Fullmäktige beslutar 

Uppdra till Fullmäktigeberedningen för Demokrati att beakta motionens förslag i 

sitt uppdrag att diskutera hur kommunen ska arbeta för att öka delaktigheten och 

dialogen med medborgarna. 

Motionen är därmed besvarad.  

(Kristina Berglunds och Eva Engströms tjänsteutlåtande, 2020-02-04).    
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Yrkanden 

Tor Torlander (M) yrkar avslag.  

Stig Eng (C) yrkar bifall med bifall av Ola Wigg (S).  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det antaget.      
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§ 21 Dnr 2017-000381  

Översiktsplan 2035  

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.           

Sammanfattning av ärendet 

Helena Majforsen, planarkitekt, informerar om pågående arbeten som är kopplade 

till översiktsplanen. 

Hon arbetar med att dela upp huvuddokumentet i två bilagor - värdefull natur, och 

värdefulla naturmiljöer. Med detta reduceras antalet sidor och dokumentet blir 

lättare att läsa. Hon arbetar även med disposition och övergripande information. 

Skalorna på kartorna gör det i dagsläget svårt för de utomstående läsarna att 

orientera sig på vilka områden som beskrivs. Dynamiska länkar ska inkorporeras 

i Översiktsplanen. En uppdatering av vindkraftsverksplanen kommer också att ske. 

Dessa olika dokument ska kunna länka mot varandra. 

Översiktsplanen 2035 ska inkludera samhällbyggnadsmål, naturskyddsområden. 

Alla skyddsobjekt och värden är ännu ej inkluderade i arbetet. Information om olika 

typer av skyddsområden inväntar vidare information från länsstyrelsen där arbete 

med dem pågår.  

Arbetet med uppdateringar och utveckling av dokumentet fortgår. Leverans av 

beslutsunderlag kan möjligen ske som förväntat. Helena flaggar dock för att vissa 

bitar av arbetet är större än förväntat. 

En omstrukturering av det övergripande upplägget på LIS-planen 

(Landsbygdsutveckling i strandnära läge) kan komma att behövas.  

Nästa dragning kan ske i Mars.  
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§ 22 Dnr 2019-000191  

Medborgarundersökningen 2019 

Ledningsutskottets förslag 

Förvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner informationen.        

Sammanfattning av ärendet 

Mats Widoff, verksamhetschef, informerar om Medborgarundersökningen 2019.  

En medborgarundersökning genomfördes av SCB (Statistiska centralbyrån) under 

hösten 2019 med ett slumpmässigt urval på 800 personer i åldrarna 18–84 år. Av 

dessa besvarade 41 procent enkäten som är uppdelad i tre delar: 

• Medborgarnas syn på kommunen som en plats att leva och bo på, Nöjd-

Region-Index (NRI). 

• Medborgarnas syn på kommunens verksamheter, Nöjd –Medborgar-index 

(NMI). 

• Medborgarnas syn på sitt inflytande i kommunen, Nöjd –Inflytande –Index 

(NII). 

Medborgarundersökningen görs för att följa upp kommunens övergripande vision 

och mål samt för att fånga upp medborgarnas attityder till kommunen. 

Det är en attityd-undersökning och den tillfrågade behöver bara ha en attityd i 

frågan för att kunna besvara den. Undersökningarna har skett vartannat år sedan 

2011. 800 personer i kommunen tillfrågas. Vanligen ca 40% besvarar enkäten, år 

2019 svarade 41% i Nordanstigs kommun. Undersökningen är indelad i tre delar; 

NRI, NMI, NII. Betygsskalan: lågt, godkänt, bra. 

Resultatet bör utgöra en viktig del av underlaget för kommande utvecklings- och 

förbättringsarbete med fokus på de områdena som Nordanstigs kommun kan 

påverka. 

Resultat per delarna: 

• NRI: 

Ligger bra till på betyget Trygghet. 

Svag negativ trend som ej är statistiskt säkerställd.  

SCB rekommenderade prioriteringar: fritidsmöjligheter, kommunikation, 

kommersiellt utbud.   

• NMI: 

På helheten för NMI så är nedgången statistiskt säkerställd.  

Betyget för frågeområdet ”gymnasieskola” är det enda frågeområdet som fått 

ett jämförelsevis bättre resultat.  

Nordanstig tangerar de lägsta betygen i undersökningen. 

SCB rekommenderade prioriteringar: Äldreomsorgen, Idrotts- och 

motionsanläggningar, Gator och vägar, Miljöarbete, Grundskolan. 
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• NII: 

Marginellt sämre än föregående undersökning.  

SCB rekommenderade prioriteringar: förtroende och påverkan. 

Resultat för Nordanstigs kommun överlag:  

• Höga betyg: Trygghet, Räddningstjänst, Vatten och avlopp. 

• Låga betyg: Äldreomsorg, stöd för utsatta personer, grundskola, gator och 

vägar, gång och cykelvägar, idrotts och motionsanläggningar, miljöarbete, 

påverkan, förtroende. 

• Positiv trend: Bostäder. 

• Negativ trend: för de flesta frågeområdena. 

SCB rekommenderade prioriteringar: fritidsmöjligheter, kommunikation, 

kommersiellt utbud, grundskola, miljöarbete, äldreomsorgen, gator och vägar, 

Idrotts och motionsanläggningar, påverkan, förtroende.   

Beslutsunderlag 

Medborgarundersökningen 2019. Dokumentnr 118278.  
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§ 23 Dnr 2020-000024  

Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens 
spontankassa 2020 

Ledningsutskottets beslut 

Att bevilja Föreningen Hasselagården bidrag med 10 000 kr för att kunna erbjuda 

teaterföreställningen ”En liten j*la kvinnocirkus”.       

Sammanfattning av ärendet 

Föreningen Hasselagården söker bidrag om 10 000 kr ur kommunstyrelsens 

spontankassa 2020 för att kunna erbjuda en teaterföreställning.    

Beslutsunderlag 

Att bevilja Föreningen Hasselagården bidrag med 10 000 kr för att kunna erbjuda 

teaterföreställningen ”En liten j*la kvinnocirkus”.  

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall.      

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det antaget.      
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§ 24 Dnr 2020-000064  

Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens 
spontankassa 2020 

Ledningsutskottets beslut 

Att bevilja föreningen bidrag med 7.680 kronor till tryckning av bok.       

Sammanfattning av ärendet 

Föreningen söker bidrag till att trycka en bok som berättar historien om hur Korset i 

Hassela kom till och hur S:T Staffans Kapell byggdes.   

Beslutsunderlag 

Att bevilja föreningen bidrag med 7.680 kronor till tryckning av bok.  

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall.      

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det antaget.      
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§ 25 Dnr 2014-000031  

Bidragsnormer och bestämmelser för kommunens 
föreningsbidrag. 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Hans-Åke Oxelhöjd, verksamhetschef, informerar om utvecklingen av det e-

baserade bidragssystemet: 

Beslutsunderlag kommer om ett par tre månader. Det finns 12–13 st. bidrag idag 

som är lite svåra att hålla reda på. Detta ska förenklas. Tidigare har också 

ansökningar som inkommit via posten försvunnit, med e-tjänst så ska det problemet 

upphöra. Verksamheten hoppas framöver ha en tydligare avgränsning på vad som 

Ledningsutskottet ska fatta beslut om i dessa ärenden och om vad verksamheten kan 

fatta beslut om. Kommande underlag kommer att spegla denna förhoppning.   
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§ 26 Dnr 2020-000060  

Nils Holgerssonundersökningen 2019 

Ledningsutskottets beslut 

Att till kommande ledningsutskott bjuda in kommunikationsenheten att föredra 

kommunikationspolicyn samt att diskutera hur man kan lyfta fram positiva 

perspektiv på att bo i Nordanstigs kommun.  

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs kommun har fått en låg placering i Nils Holgersson-rapporten, den 

redovisar fakta om prisnivåer och prisskillnader som finns mellan olika kommuner 

för sophämtning, VA, el och fjärrvärme.  

Diskussion förs för att tolka innehållet i rapporten och för att lyfta fram positiva 

perspektiv på att bo i Nordanstigs kommun.  

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd meddelar att Jimmy Nilsson, enhetschef på 

Avfall och återvinning, kommer att informera om hur kommunen arbetar framåt 

med taxor. Det är känt att kommunen kommer att ligga samma kostnad som 

föregående år medans andra kommuner lägger till kostnader på boendekostnaderna. 

Undersökningen undersöker boendekostnaderna. Ser man det från andra 

perspektivet så ser det hela mycket bättre ut. 

Ola Wigg (S), vice ordförande, instämmer inte i tolkningen. Det här som finns i 

Nils Holgersson rapporten stämmer. Men våra avgifter på VA-taxan är i grunden så 

höga att en sänkning på andra områden inte skulle avancera Nordanstigs kommun 

något markant i rankningen.  

Det framförs att kommunens kommunikationsarbete är viktigt och 

ledningsutskottets ledamöter efterfrågar information om kommunens 

kommunikationspolicy och kommunikationsenhetens arbete. Då den inte 

uppdaterats på länge kanske en uppdatering behövs. 

Det föreslås att kommunikationsenheten bjuds in att föredra 

kommunikationspolicyn samt att diskutera hur man kan lyfta fram positiva 

perspektiv på att bo i Nordanstigs kommun. 

                                     



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(18) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-11 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 27 Dnr 2018-000007  

Information och övriga ärenden.      

Sammanfattning av ärendet 

Extra ärende: 

-Bergsjö Ungdomsfond  

Ärendet lyfts av Per-Ola Wadin (L) som frågar om fonden finns; och om så är 

fallet, vem ansvarar/administrerar och vem/vad syftar den till? 

Eva Engström, kommunsekreterare, genomsöker diariesystemen och meddelar att 

det närmaste som kommer ”Ungdomsfond i Gnarp” men att inget resultat hittas för 

”Bergsjö Ungdomsfond”.  

Man konstaterar att den efterfrågade fonden inte går att finna.  

      

      

      

 

 


