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§ 74 Dnr 2017-000351  

Godkännande av dagordning 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen med redovisade ändringar.  

Sammanfattning av ärendet 

Följande ärende läggs till: 

Bringsta skola, extraärendet väckes av Tor Tolander (M). 

Näringslivschef, extraärendet väckes av Tor Tolander (M). 

Coronabonus, extraärendet väckes av Tor Tolander (M). 

 

Följande ärenden utgår: 

Årsredovisning 2020 för Nordanstigs Bostäder AB, Dnr 2021-000098.  
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§ 75 Dnr 2020-000115  

Coronavirusets inverkningar på Nordanstigs kommun 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund informerar: 

En arbetsplan utarbetas för att öppna upp samhället allt efter att vaccineringen mot 

corvid-19 fortskrider. Planen utarbetas i samarbete med smittskyddsansvariga. 
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§ 76 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: 

-Budgetplanering 

Budgetplaneringen måste hålla de ramar som satts för verksamheten. Avstämningar 

inför rapportering till utskotten sker med verksamhetschefer för att kontinuerligt 

följa upp hur arbetet pågår. Kommunchef, verksamhetschef och ekonom deltar på 

mötena.  

-Rekryteringarna  

Ny sekreterare är på gång in i början på maj. Diskussioner har skett med politiken 

om hur sekreterarskapsuppdragen ska delas upp per ämnesområden mellan 

sekreterarna.  

-Lönearbetet pågår. 

-Verksamhetsorganisation 

Organisationsträdet sattes för social omsorg igår och alla är med på dess tänkta 

utformning. 

-Nya världsmästare i kommunen 

Nya världsmästare i skoterkross har tillkommit. Två tjejer från Jättendal vann guld 

och silver. Denna idrottsprestation kommer att uppmärksammas med planscher 

utmed E4an.  

 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

-Ordförande i det kommunala kulturrådet har gått bort i veckan.  

Kommunen kommer att gå ut i sina medier med detta beklagliga besked. Det är ett 

stort engagemang och en stor drivkraft som förlorats. 

-Redovisning från Holmen Skog AB 

Holmen Skog AB kommer att redovisa förvaltning av kommunens investeringar i 

skog vis sammanträde i Augusti/September.  

-Skyddsjakt på skarv 

Skyddsjakt på skarv har medgivits i kommunen. Beskedet var väntat. Skarv har 

börjat etablera sig i kommunen. De och säl är besvärande för sillfisket men ingen 

skyddsjakt på säl väntas ännu. 
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Forts. § 76 

 

-Tillfälliga idrottstältet  

Det tillfälliga tältet för idrott beräknas kosta mycket. Tyvärr skulle kvalitén inte 

vara värd kostnaden och man har beslutat att inte hyra in tältet. Istället byggs 

tillfälliga omklädesrum i anslutning till befintliga idrottshallar och badhus. Man 

kollar också på möjlighet att hyra in sig till andra idrottsanläggningar i kommunen. 

Som ett resultat blir frågan om permanent idrottshall därför relevant omedelbart. 

Detta kan ske i samband med byggnation av ny skola. Byggordningen förväntas 

vara att idrottshallen påbörjas först. Pengarna finns avsatta och beslut att bygga 

finns. En ny skola bedöms kunna stå färdig om ungefär fyra år.  

-Vattenvårdsprojektet 

Brunnar i närhet till Milsbro och Gästa kraftverk påverkas av arbetet med dammar, 

detta arbete inverkar på vattentillgången för boendena i området. För förutbyggande 

åtgärder ser man på tre olika alternativ vilka alla utvärderas: sjötröskel, borra nya 

brunnar, gräva fram ett kommunalt vattenområde. De tre alternativen riskbedöms 

och analyseras och kommer att diskuteras vidare.  

Ekonomisk redovisning av Vattenvårdsprojektet har redovisats här förut. Den 

ekonomisk redovisningen bedöms stämma och kommer att ligga som underlag för 

fortsatta beräkningar i samband med att vidare arbeten planeras för 

vattenvårdsprojektet.  

-Byggnation Gnarps Skola 

En försening förväntas, leverans av material har fördröjts pga. coronapandemin. 

Färdigställandet antas bli i september, inte augusti. Tyvärr kan man inte arbeta 

ikapp denna försening. Kostnaderna för byggnation har också gått upp utav samma 

anledning.  

-Rekryteringarna 

Anställningar av utlysta tjänster går framåt.  

-Kommunens klimatarbete 

Klimatarbetet kommer att uppköpas från externt institut med uppgift att bedöma 

kommunens koldioxidbidrag till atmosfären. Detta är budgeterat och beställt. Med 

detta kommer vi att bli tydligare med vilken påverkan kommunen har på klimatet.  
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§ 77 Dnr 2021-000028  

Verksamhetsuppföljning för Ledningsutskottets 
verksamheter och ekonomi 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund, verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd och ekonom 

Kalle Olsson föredrar ärendet.  

Månadsrapporterna avser verksamhetsuppföljning. Månadsuppföljning avser 

ekonomisk uppföljning. 

 

Månadsuppföljning 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar månadsuppföljning Tillväxt och 

Service. 

-ToS Gemensam   

Samma siffror i stort som föregående månad. 99 tkr överskott ska vara 0, det är ett 

bokföringsfel som hängt med. Bidrag till trygghetsboenden handläggs.  

-Näringsliv 

Underskott på 645 tkr, jämfört med budgeterat, beror på hemsändningsbidraget 

avseende att köra hem varor under coronatid. Verksamhetsmedel sätts också till för 

kommande näringslivschef. 

-Infrastruktur och miljöutveckling 

Överskott finns här på grund av bostadsanpassningen som föregående år var 

historiskt låg. Budgetering sker för eventualiteter med stora ärenden som man alltid 

ska vara förberedd på. 

-Avfall och återvinning 

Avviker knappt från budgeterat. 

-Samhällsbyggnad 

Bedömning av intäkter är svåra att göra då detta år samt föregående år sannolikt 

inte är normalår, alternativt är dessa åren det nya normala. 

-Kost och städ 

Inköp av ekologiska varor är igång. Förväntat noll-resultat bedöms korrekt.  

-Kultur och fritid 

Pandemin påverkar verksamheten och intäkterna minskar. Nästan ingen normal 

verksamhet bedrivs i Bergsjögården som övertogs föregående år.  

-Mark och exploatering 

Utfallet vid slutet på året kommer att bero mycket på hur försäljningar av tomter i 

Morängsviken fortsätter. Eventuellt överskott används för vidare arbeten.  
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Forts. § 77 

 

-Fastigheter 

Felbudgetering får det att se ut som ett minus här vilket inte stämmer. Hyra för 

Hagängsgården har inte inkluderats i beräkningen.  

-Transport och bilpool 

Enheten kommer tillfälligt att utöka sitt arbetsområde med samordning av 

volontärarbetet för Corvid19-vaccination. Behovet av volontärer är stort och arbetet 

ska samordnas.  

-Totalt Tillväxt och Service 

Det totala minuset för Tillväxt och Service ses inte som ett problem, utfallet 

kommer att justeras för varefter att året går. 

 

Månadsuppföljning Stab 

Kommunchef Erik Hedlund föredrar. 

Inga stora skillnader från föregående månad. Ingenting sticker ut, utöver 

Hälsinglands utbildningsförbund (HUF) vilka vill ha 2 miljoner från oss.  

 

Månadsrapport 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar månadsrapporten för Tillväxt och 

Service. 

-Sjukfrånvaro per månad  

En ökning som har sin grund i pandemin och sannolikt en del av ”Vabruari”. 

-Antal hanterade ärenden i turistbyrån 

En vanlig mars, ser ut som det brukar i denna månad. 

-Trafik på hemsidan upplevnordanstig.se 

Siffrorna avviker då man hade en säkerhetslucka under månaden. Siffrorna togs 

därför bort och står på noll.  

-Antal uthyrda timmar på Bergsjögården 

Några kommunala verksamheter har hyrt in sig under mars, utöver de som har 

stående tider i huset och speciellt tillstånd. 

-Bygglov, startbesked oh tillsynsärenden 

Byggloven är fortsatta höga och det man ser är en tillväxt i kommunen vilket är 

roligt att se. Arbetet med äldre tillsynsärenden fortgår. 

-Företagsbesök, organiserade 

3 stycken har skett under månaden. Sannolikt kommer målet om 20 besök att 

uppnås. Kan ibland vara svårt att få intresse hos företag. 

-Företagsbesök, näringsliv  

41 stycken har skett under mars. 
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Forts. § 77 

 

-Antal kilometer tjänsteresor fördelat på transportslag.  

Städenheten åker emellanåt med egen bil. Siffrorna bedöms vara på normalnivå. 

-Antal besökare i simhallen  

Kvar på noll. Simhallen är stängd. Under mars genomfördes istället en 

sportlovsaktivitet med skridskor på Kyrksjön där det var 28 besökare. 

 

Siffror från månadsrapporten som man tar upp till kommunstyrelsen är de siffror 

som avviker. Följande ärenden lyfts fram till kommunstyrelsen: 

-Bygglov  

Tendenserna visar på fortsatt högt tryck. Effekten på lång sikt behöver bedömas. 

-Företagsbesök  

Kommer man att nå det satta målet? 

 

Beslutsunderlag 

1. Arbetsmaterial månadsuppföljning ToS och Stab, med bilagor, 

dokumentnr 125261, 

3. Månadsrapport Mars ToS, dokumentnr 125266.  
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§ 78 Dnr 2021-000098  

Årsredovisning 2020 för Nordanstigs Fjärrvärme AB 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunstyrelsen besluta att 

Fastställa att Nordanstigs Fjärrvärme AB, under verksamhetsåret 2020, har bedrivit 

verksamheten enligt det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 

för de kommunala befogenheterna. 

 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunfullmäktige besluta att 

Godkänna årsredovisning 2020 för Nordanstigs Fjärrvärme AB.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Nordanstigs Fjärrvärme AB har lämnat en årsredovisning för 

verksamhetsåret 2020. 

Bolaget visar ett positivt resultat med 428 kronor. 

Enligt kommunallagens 6 kap 9 § ska kommunstyrelsen ta ställning till om 

verksamheten som bolaget har bedrivit under verksamhetsåret varit förenlig med 

det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige. 

Förvaltningens bedömning är att bolagets verksamhet har bedrivits enligt det 

fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna samt att årsredovisningen för verksamhetsåret 2020 kan godkännas.         

 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2021-04-08, Yttrande över 

årsredovisning 2020 för Nordanstigs Fjärrvärme AB, dokumentnr 125025, 

2. Årsredovisning 2020 Nordanstigs Fjärrvärme AB, dokumentnr 125229.            

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det antaget.          
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§ 79 Dnr 2021-000097  

Årsredovisning 2020 för Nordanstigs Fastighets AB 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunstyrelsen besluta att 

Ingen verksamhet har bedrivits i bolaget under verksamhetsåret 2020. Det är 

därmed inte aktuellt att ta ställning till om bolaget har bedrivit sin verksamhet enligt 

det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. 

 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunfullmäktige besluta att 

Godkänna årsredovisning 2020 för Nordanstigs Fastighets AB. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Nordanstigs Fastighets AB har lämnat en årsredovisning för 

verksamhetsåret 2020. 

Bolaget visar ett negativt resultat med 25 125 kronor. 

Enligt kommunallagens 6 kap 9 § ska kommunstyrelsen ta ställning till om 

verksamheten som bolaget har bedrivit under verksamhetsåret varit förenlig med 

det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige. 

Ingen verksamhet har bedrivits i bolaget under verksamhetsåret 2020. Ett förslag är 

ställt till kommunfullmäktige om att bolaget ska likvideras och att 2021 ska vara det 

sista verksamhetsåret.  

I övrigt föreslår förvaltningen att årsredovisningen för verksamhetsåret 2020 kan 

godkännas.     

 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2021-04-08, Yttrande över 

årsredovisning 2020 för Nordanstigs Fastighets AB, dokumentnr 125026,  

2. Årsredovisning 2020 Nordanstigs Fastighets AB, dokumentnr 125228. 

               

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det antaget.          
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§ 80 Dnr 2021-000142  

Årsredovisning 2020 för Inköp Gävleborg 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunfullmäktige besluta att 

Godkänna årsredovisning 2020 för Inköp Gävleborg. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Inköp Gävleborg har lämnat en årsredovisning för verksamhetsåret 

2020. 

Inköp Gävleborg visar ett negativt resultat med 3 307 tkr.   

 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds tjänsteutlåtande 2021-03-31, Yttrande över årsredovisning 2020 

Inköp Gävleborg, dokumentnr 125130, 

2. Protokoll direktionsmöte Inköp Gävleborg 19 feb 2021, dokumentnr 124823. 

           

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det antaget.      
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§ 81 Dnr 2021-000143  

Årsredovisning 2020 för Hälsinglands 
Utbildningsförbund 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunfullmäktige besluta att 

Godkänna årsredovisning 2020 för Hälsinglands Utbildningsförbund.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Hälsinglands Utbildningsförbund (HUF) har lämnat en årsredovisning för 2020 års 

verksamhetsår. 

Utbildningsförbundet visar ett positivt resultat med 2 460 tkr.  

 

Det lyfts att förbundet tär på sitt eget kapital. Underskottet finansieras av 

föreningens medlemmar. Går inte ägarna in med mer pengar så ser man att 

förbundet går mot konkurs. På detta vis kan förbundet inte fortsätta då ekonomin 

försvinner. Bedömningen är att de har för mycket verksamhet utifrån de pengar de 

får in.  

I diskussion lyfts att en problematik besår i att kommunalpolitik är en del av 

direktionens arbete. Låsningar har uppstått mellan medlemmar i förbundet.  

Det anmärks på att det i tjänsteutlåtandet står att HUF går med ett positivt resultat. 

Siffrorna i underlaget bör ses över.  

 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds tjänsteutlåtande 2021-03-31, Yttrande årsredovisning 2020 

Hälsinglands Utbildningsförbund, dokumentnr 125162, 

2. Hälsinglands Utbildningsförbund: Bokslut med verksamhetsberättelse 2020, 

dokumentnr 124325.  

      

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det antaget.       
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§ 82 Dnr 2021-000138  

Årsredovisning 2020 för Per och Anna Sundins 
stipendiefond, Per-Olof Schönströms minnesfond och 
Nordanstigs Näringslivsfond 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 

Godkänna Årsredovisning för Stiftelsen Nordanstigs Näringslivsfond 

Godkänna Sammanställning för Stiftelsen Per och Anna Katarina Sundins 

stipendiefond 

Godkänna Sammanställning för Stiftelsen Per-Olof Schönströms minnesfond.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Björn Hylenius föredrar ärendet. 

Ekonomikontoret har upprättat Årsredovisning för Stiftelsen Nordanstigs 

Näringslivsfond, samt Sammanställningar för Stiftelsen Per och Anna Katarina 

Sundins stipendiefond samt Stiftelsen Per-Olof Schönströms minnesfond för år 

2020. 

 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2021-03-25, Årsredovisning 

2020 för Per och Anna Sundins stipendiefond, Per-Olof Schönströms minnesfond 

och Nordanstigs Näringslivsfond., dokumentnr 124993, 

2. Årsredovisning 2020 för Per och Anna Sundins stipendiefond, 

dokumentnr 125057, 

3. Årsredovisning 2020 för Per-Olof Schönströms minnesfond, dokumentnr 125056,  

4. Årsredovisning 2020 för Stiftelsen Nordanstigs Näringslivsfond, 

dokumentnr 125055.  

      

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det antaget.      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(35) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-13 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 83 Dnr 2021-000137  

Sammanställning 2020 för kommunens  
samförvaltade stiftelser 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunstyrelsen besluta att 

Godkänna Sammanställning Samförvaltade stiftelser 2020. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Björn Hylenius föredrar ärendet. 

Ekonomikontoret har upprättat Sammanställning Samförvaltade stiftelser 2020. 

Sammanställningen innefattar 16 stycken stiftelser som förvaltas av 

kommunstyrelsen i Nordanstigs kommun.  

 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2021-03-25, 

Sammanställning 2020 för kommunens samförvaltade stiftelser., 

dokumentnr 124994, 

2. Sammanställning 2020 för kommunens samförvaltade stiftelser, 

dokumentnr 125058. 

          

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det antaget.      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(35) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-13 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 84 Dnr 2020-000320  

Ansökan och utdelning ur Gunnar Greibers 
stipendiefond 2021 

Ledningsutskottet föreslår 

Att av kommunstyrelsen utsedd urvalsgrupp föreslår kommunstyrelsen besluta att 

Stipendier utdelas enligt bilaga 1 till en summa av 70 000 kronor för stipendieåret 

2021, samt 

2022 års stipendier ska vara ansökt senast 31 december 2021. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet avseende beslut om 

utdelning ur Gunnar Greibers stipendiefond.  

Den utsedda urvalsgruppen föreslår att stipendier utdelas enligt föreslagna 

beslutssatser i bilaga 1 till en summa om 70 000 kronor för stipendieåret 2021. 

   

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2021-03-26, Utdelning 

ur Gunnar Greibers stipendiefond, dokumentnr 125017.  

      

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det antaget.      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(35) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-13 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 85 Dnr 2020-000338  

Granskningsrapport: Granskning av ledning, styrning 
och uppföljning av Norrhälsinglands miljö- och 
räddningsnämnd 

Ledningsutskottets beslut 

Översända yttrandet till kommunstyrelse för kännedom. 

Översända yttrandet till kommunfullmäktige. 

    

Sammanfattning av ärendet 

Hudiksvalls kommuns revisorer har gjort en granskning avseende ledning, styrning 

och uppföljning av Norrhälsingslands miljö- och räddningsnämnd. Resultatet 

redovisas i en granskningsrapport daterad december 2020. 

Hudiksvalls kommunfullmäktige har 23 maj 2016 beslutat om följande hantering av 

revisionens granskningsrapporter: revisionsrapporter anmäls till 

kommunfullmäktige som beslutar att överlämna dessa till kommunstyrelsen eller 

nämnderna för beredning av svar. Svaret kommer sedan att presenteras i 

kommunfullmäktige och följas av debatt. 

Kommunfullmäktige beslutade, § 7 2021, att uppdra till Norrhälsinglands miljö- 

och räddningsnämnd att senast till fullmäktiges sammanträde den 24 maj lämna 

yttrande över revisionens slutsatser och rekommendationer.  

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd har beslutat, § 25 2021, att godkänna 

förslaget till yttrande och bedömning samt att översända svaret till 

kommunfullmäktige. 

    

Beslutsunderlag 

1. Protokollsbilaga Norrhälsinglands- miljö- och räddningsnämnd, yttrande över 

granskningsrapport, dokumentnr 125133, 

Nämndens beslut:  

att översända yttrandet till kommunfullmäktige. 

2. Revisionsrapport Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd, 

dokumentnr 123619. 

            

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det antaget.         

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(35) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-13 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 86 Dnr 2020-000202  

Gävleborgs handlingsplan för Sveriges 
livsmedelsstrategi 2018-2030 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 

Anta Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018 - 2030.   

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet. 

Samtliga kommuner i Gävleborg har av Region Gävleborg och Länsstyrelsen 

anmodats att respektive kommunfullmäktige ska besluta om den regionala 

handlingsplanen. Planen tar avstamp i Agenda 2030, regionala miljömål, den 

regionala utvecklingsstrategin med flera.  

Frågan om lokal handlingsplan kommer upp under hösten. 

  

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2021-04-06, Regional 

livsmedelsstrategi, dokumentnr 125177,  

2. gavleborgs-handlingsplan-sveriges-livsmedelstrategi-2018-2030, 

dokumentnr 120546.      

      

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det antaget.      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(35) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-13 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 87 Dnr 2021-000111  

Samråd vindkraftsprojekt Silja  

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunstyrelsen besluta att 

Godkänna samrådsyttrande avseende vindkraftsprojekt Silja, Hudiksvalls kommun, 

Gävleborgs län 

Tjutet revideras med bl.a. tillägg av juridisk bedömning inför kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet. 

Nordanstigs kommun har getts möjlighet att yttra sig gällande vindkraftsprojektet 

Silja i Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län. Området för vindkraftsprojektet är 

lokaliserat i Hudiksvalls kommun och området ligger i direkt anslutning till 

kommungränsen mot Nordanstig cirka 3 km söder om Ilsbo tätort. Projektet avser 

uppförande av upp till sex stycken vindkraftverk med en möjlig totalhöjd på 260 

meter.   

I diskussion lyfts att tjänsteutlåtandet inte är fullgott i sin utförlighet. Inför dragning 

av ärendet i begärs komplettering avseende juridiska aspekter av 

vindkraftsparksbyggnationen.   

   

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2021-04-06, 

Tjänsteutlåtande - Samrådsyttrande gällande vindkraftsprojekt Silja, Hudiksvalls 

kommun, dokumentnr 125176, 

Förslag till beslut enligt tjänsteutlåtande: 

Att godkänna samrådsyttrande avseende vindkraftsprojekt Silja, Hudiksvalls 

kommun, Gävleborgs län. 

2. Samrådsyttrande gällande vindkraftsprojekt Silja, Hudiksvalls kommun., 

dokumentnr 125197,  

3. Samrådsbrev, dokumentnr 125195, 

4. Samrådsunderlag, dokumentnr 125194,  

5. Fotomontage, dokumentnr 125196.    

      

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det antaget.     

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(35) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-13 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 88 Dnr 2021-000146  

Felparkeringsavgifter i Nordanstigs kommun 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 

I enlighet med Lagen (1976:206) om felparkeringsavgift och Förordning 

(1976:1128) om felparkeringsavgift införa följande felparkeringsavgifter att gälla i 

Nordanstigs kommun. 

Stannande och parkering i strid med allmänna trafikregler (3 kap. 47–55§§ samt 8 

kap 1§ första stycket trafikförordningen (1998:1276). Ex. i motsatt färdriktning, för 

nära korsning eller övergångsställe:  

700 SEK 

Stannande och parkering i strid med lokala trafikföreskrifters parkeringsförbud: 

700 SEK 

Stannade och parkering i strid med lokala trafikföreskrifters stoppförbud:  

700 SEK 

Stannande och parkering utan särskilt tillstånd på parkeringsplats för 

rörelsehindrade: 

1000 SEK 

 

Sammanfattning av ärendet 

Det saknas idag fastställd sanktioneringsavgift för felparkeringar genom lokala 

trafikföreskrifter i Nordanstigs kommun varför möjligheten för polisen att utfärda 

böter för felparkerade fordon saknas. Markägare har heller ingen laglig rätt att ta ut 

kontrollavgifter då nivån för dessa inte får överstiga kommunens 

felparkeringsavgift för motsvarande förseelser i området. 

 

Beslutsunderlag 

Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2021-04-06, 

Felparkeringsavgifter Nordanstigs kommun, dokumentnr 125071. 

          

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det antaget.          

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(35) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-13 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 89 Dnr 2021-000147  

Försäljning Hassela annexhemman 1:4, del av 

Ledningsutskottets beslut 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår fullmäktige besluta att försälja del av 

kommunalt ägda fastigheten Hassela annexhemman 1:4 till Plyfa AB 

fastighetsägare av Hassela-Berge 17:2. Att syftet med detta ska vara att bygga ett 

växthus för större odlingsverksamhet Att ge firmatecknare i uppdrag att signera 

kontrakt enligt Bilaga 2. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Delen som föreslås försäljas är idag obebyggd och används som åkermark. Plyfa 

AB som idag är en stor arbetsgivare i Hassela, har som mål att uppföra ett växthus 

för att ta vara på den spillvärme de får från deras fabrik För att möjliggöra detta 

behöver en bit mark förvärvas genom fastighetsreglering, detta i anslutning till 

deras befintliga fastighet och verksamhet. Syftet med detta är att få tillräcklig yta 

för växthuset. Den tilltänkta markbiten är idag delvis åkermark och delvis 

skogsmark.   

 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2021-04-01, 

Tjänsteutlåtande försäljning Hassela annexhemman 1:4, del av, 

dokumentnr 125163, 

2. Bilaga 1. Karta över Hassela annexhemman 1:4, del av, dokumentnr 125165, 

3. Bilaga 2. Köpekontrakt, dokumentnr 125165. 

                

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det antaget.      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(35) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-13 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 90 Dnr 2021-000149  

Försäljning Röde 2:25 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunfullmäktige besluta att försälja den kommunalt ägda fastigheten Röde 

2:25. Att syftet med att detta ska vara att bebygga fastigheten och uppföra 

flerbostadshus. Att ge firmatecknare i uppdrag att signera köpekontraktet i Bilaga 2. 

Revidering av köpeavtal ska ske.  

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten är idag obebyggd och är en yta som borde användas till dess syfte. 

Enligt nu gällande detaljplan från 1976 skall det finnas utrymme för 

bostadsändamål på fastigheten Röde 2:25. Christoffer Idén äger Idén Bygg AB och 

har tidigare byggt flerbostadshus med billiga lägenheter i centrala Gnarp. Denne är 

intresserad att köpa denna fastighet och bebygga den med bostadslägenheter.   

En vanligen förekommande textrad i köpeavtal saknas. Revidering av köpeavtal bör 

därför ske.  

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2021-04-01, 

Tjänsteutlåtande försäljning av Röde 2:25, dokumentnr 125168,  

Förslag till beslut enligt tjänsteutlåtande: 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår fullmäktige besluta att försälja den 

kommunalt ägda fastigheten Röde 2:25. Att syftet med att detta ska vara att 

bebygga fastigheten och uppföra flerbostadshus. Att ge firmatecknare i uppdrag 

att signera köpekontraktet i Bilaga 2.  

2. Bilaga 1. Karta över Röde 2:25, dokumentnr 125169, 

3. Bilaga 2. Köpekontrakt, dokumentnr 125170.    

      

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det antaget.       

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(35) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-13 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 91 Dnr 2021-000150  

Förvärv Kölsjön 2:12 och Lindsjön 1:7, del av  

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunfullmäktige besluta att förvärva del av Holmen Skog AB ägda fastigheten 

Kölsjön 2:12 och Lindsjön 1:7. Att syftet med detta ska vara att ha möjlighet till att 

anlägga större parkering för besökare till Ersk-Mats gården. Att ge firmatecknare i 

uppdrag att signera kontrakt enligt Bilaga 2. 

 

Sammanfattning av ärendet 

De två delarna av fastigheterna Kölsjön 2:12 och Lindsjön 1:7 är idag skogsmark. 

Holmen Skog AB är ägare av båda fastigheterna och äger marken runt omkring 

dessa två delar. Ersk-Mats är en välbesökt hälsingegård belägen i nordvästra delen 

av kommunen, ca 13 km nordväst om Hassela. Gården har öppet under sommaren 

och lockar många besökare. Ersk-Mats julmarknad är den största lockelsen där 

tusentals besökare kommer under en och samma dag. Med detta kommer platsbrist 

när den nuvarande avsatta parkeringen är ca 1000 m2. Detta gör att befintlig äng 

måste användas för att få plats med bilarna och det påverkar marken negativt. Det 

finns därför ett behov av fler parkeringsplatser och med ett förvärv så som detta så 

skulle det behovet kunna uppfyllas. Fler parkeringsplatser skulle kunna leda till att 

de parkeringsplatser som ligger alldeles bredvid gården anpassas för 

rörelsehindrade.    

 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2021-04-01, 

Tjänsteutlåtande förvärv av Kölsjön 2:12 och Lindsjön 1:7, del av, dokumentnr 

125171, 

2. Bilaga 1. Karta över Kölsjön 2:12, Lindsjön 1:7 och Lindsjön 1:13, dokumentnr 

125172, 

3. Bilaga 2. Köpekontrakt, dokumentnr 125173.  

      

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det antaget.      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(35) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-13 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 92 Dnr 2014-000499  

Information: Ostkustbanan 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

Ett remissförfarande över sträckan Kärnvik-Njurunda pågår, allmänheten är 

inbjuden att delta. Kommunen behöver inte yttra sig över delsträckor. Kommunen 

har möjlighet att tänka till över helheten till efter ledningsutskottets sammanträde 

24de augusti. I maj kommer man veta mer kring vilka förslag som trafikverket.  

 

  

      

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(35) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-13 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 93 Dnr 2016-000123  

Information: Väg E4  

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

Avstämningsmöten sker fortlöpande. I nuläget bearbetas frågor gällande Gnarp. 

Förstudier ska ut på utställning. Samråd kommer att ske därefter. Man hoppas på att 

synpunkter inkommer varefter arbetet kan påbörjas.  

 

      

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(35) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-13 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 94 Dnr 2021-000136  

Information: Bredbandsutbyggnad 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

I nuläget arbetar man med området mellan Bergsjö och Jättendal. Arbete utförs av 

Fiberstaden. Utbyggnad ska ske till både permanentboenden och fritidsboenden. 

Man förväntar sig kunna utföra detta under 2022.  

Man arbetar också med de så kallade ”vita fläckarna”. Dessa områden saknar 

anslutningar. Period för intresseanmälning för anslutning är pågår. I dagsläget är 

dessa intresseanmälningar ca ett hundratal, motsvarandes 25%. Medel kvarstår för 

investeringar i dessa områden. Det är viktigt att intresset för anslutning är 

tillräckligt stort.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28(35) 
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2021-04-13 
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§ 95 Dnr 2020-000288  

Information: Nytt särskilt boende för äldre 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

Frågan har hanterats i beredningsgruppen för fastighetsinvesteringar. Sammanträde 

skedde i förra veckan. Placering i Bergsjö diskuterades. Ett antal placeringar är 

intressanta; nedanför macken bedöms som sannolik.  

Utskick sker för samråd med det kommunala rådet för funktionshindersfrågor. 

Remissrundan sker digitalt i dessa pandemi-tider.  
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§ 96 Dnr 2020-000260  

Information: Rese- och fordonspolicy 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

Omfattningen på policydokumentet har begärts förtydligande, det har frågats kring 

ifall policyn även gäller förtroendevalda. Uppläsning av valda delar av 

policydokumentet sker.  

Omfattningen inkluderar också politiker i tjänsten. Undantag kan ske utifrån de 

förutsättningar som gäller vid tillfället.  

Diskussion sker också kring ambitionsnivån gällande grön omställning, samt kring 

kontrollmöjligheten i granskningen av det underlag som inkommer.  
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§ 97 Dnr 2021-000153  

Information: Kapitalplaceringspolicy, Nordanstigs 
kommun 

Ledningsutskottets beslut 

Verksamheten uppdras bereda ny kapitalplaceringspolicy samt att följa upp 

uppdraget till nästa utskottssammanträde. 

  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Björn Hylenius föredrar ärendet.    

Ekonomichef vill ta fram en ny kapitalplaceringspolicy vilken är mer anpassad för 

en mindre kommun så som Nordanstigs kommun.  

Verksamheten föreslår att ledningsutskottet ger verksamheten detta uppdrag. 

Uppföljning efterfrågas till nästkommande ledningsutskott.  

                   

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det antaget.       
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§ 98 Dnr 2017-000323  

Information: EPC-projektet 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

Frågan har ställts om hur mycket information har investeringen sparat hittills. 

Förbrukningskurvan har minskat. Det syns inte mycket ännu men viss 

uppföljningen sker. I år sker ytterligare installationer och från januari nästa år 

kommer djupare uppföljning att inledas.  
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§ 99 Dnr 2018-000087  

Information: Kustvägen 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

Kustvägen går från avfart nere i Hudiksvall via Stocka och upp till Sörfjärden.  

I nuläget är man utan väg mellan Stocka, Lönnånger, och Mellanfjärden. Vägen upp 

från Mellanfjärden mot Hårte och Sörfjärden är bättre. Efter Norrfjärden följer 

skogsväg. En kustväg ska vara bra hela vägen. En utbyggnad ska ske av helheten, 

inte av enskilda delsträckor. Terrängen är stenig, sträckan är lång.  

Bedömningar som gjorts avseende kostnad för asfalterad tvåfilsväg av sträckan 

ligger på uppemot 25–30 miljoner kronor. Projektet är mycket stort. Vid utredning 

av utbyggnaden så bör vägen bedömas i en helhet; utökade 

exploateringsmöjligheter, näringspåverkan, utökade samhällsnyttor med mera. 
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§ 100 Dnr 2021-000144  

Redovisning av ej avslutade motioner 2021 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att  

Godkänna redovisningen.   

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsordningen för kommunfullmäktige anger i § 32 att fullmäktiges presidium 

två gånger per år ska redovisa de motioner som inte är färdigberedda. 

Verksamheten har sammanställt beredningsläget för samtliga aktuella motioner.  

        

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2021-04-01, Yttrande över ej 

avslutade motioner, dokumentnr 125161 

2. Sammanställning av ej avslutade motioner., dokumentnr 125159.     

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det antaget.     
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§ 101 Dnr 2020-000255  

Information och övriga ärenden 

Extraärenden: 
-Bringsta skola 

-Näringslivschef 

-Coronabonus tillförs dagordningen 

 

Ledningsutskottets beslut i extraärendet ”Bringsta skola” 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet  

Tor Tolander (M) väcker ärendet. 

Sandra Bjelkelöv (SD) föredrar. 

Uppföljning angående analys av luftkvalitén på Bringsta skola efterfrågas. 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

Analysresultat inkom i morse. Sju stycken analyspunkter har givit prov vilka 

påvisat normala värden. Tolkningsresultatet är att luften innehåller normala 

mängder mögelsporer och bakterier. Kemisk analys kan behövas och bör eventuellt 

beställas.  

 

Ledningsutskottets beslut i extraärendet ”Näringslivschef” 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet  

Tor Tolander (M) väcker ärendet. 

Uppföljning på rekrytering av näringslivschef efterfrågas.  

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar:  

Rekryteringsgrupp har utfört arbetet med urval, intervjuer. 5 st personer har 

intervjuats digitalt. Man går vidare med 2 eller tre personer för fysisk intervju. 

Dessa möten är inte bokade.  

Näringslivschefstjänsten ligger idag på verksamhetschefen Hans-Åke Oxelhöjd 

själv i praktiken. Upplägget motsvarar inte förväntningarna. Det har därför 

efterfrågats anställning av en näringslivschef. Dennes ansvarsområden är ekonomi, 

personal, och näringslivsfrågor. Denne behöver ett fullgott mandat i arbetet inom 

kommunen och utanför den.  
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Forts. § 101. 

 

Näringslivschefen kommer att ha personalansvar över de tjänster som idag finns på 

enheten, avseende näringsliv, turism, samt kultur- och fritid. Enhetens upptag av 

arbetsområden kommer sannolikt att ses över.  

Vidare diskuterades om hur rekryteringsprocessen gått till, om vad som förväntas 

av tjänsten näringslivschef, och om behovet av chefsuppdraget i omfattning 

om 100%. 

 

Ledningsutskottets beslut i extraärendet ”Coronabonus” 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Tor Tolander (M) väcker ärendet. 

Petra Modee (V) föredrar. 

Uppföljning på frågan om coronabonus till kommunanställda begärs. 

Frågan om utdelning av 2000 kr i coronabonus till varje kommunanställd har lyfts 

innan och det är sagt att den ska utredas.  

Ola Wigg (S), kommunstyrelseordförande, meddelar att frågan bearbetas. En aspekt 

är att pandemin fortfarande är pågående, samt att det fackliga perspektivet också 

ska bearbetas med parterna.  

   

      

      

      

      

 

 


