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Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö, tisdagen den 9 november 2021 kl 08:30-14:10 

Beslutande 
 

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

Ersättare 
Petra Modée (V) 
Sandra Bjelkelöv (SD) 

Övriga deltagande Erik Hedlund, kommunchef  
Hans-Åke Oxelhöjd, verksamhetschef 
Ulf Friberg, utskottssekreterare 
Kalle Olsson, ekonom, §§ 221 
Björn Hylenius, ekonomichef, §§ 221–222 
Eva-Lisa Järvinen, enhetschef och kommunjurist, § 223 
Anna Hesselgren Heijbel, miljö- och klimatstrateg, § 224 
Douglas Helsing, enhetschef, § 225 
Mia Järliden, enhetschef, § 225 
Maritta Rudh, enhetschef, § 225 

Utses att justera Sigbritt Persson (S) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 219-236 

 Ulf Friberg  

 Ordförande 

  

 Stig Eng  

 Justerare 

  

 Sigbritt Persson   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Ledningsutskottet 

Sammanträdesdatum 2021-11-09 

Datum då anslaget sätts upp 2021-11-23 Datum då anslaget tas ned 2021-12-15 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Bergsjö 
 

Underskrift 

  

 Ulf Friberg  
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§ 219 Dnr 2017-000351  

Godkännande av dagordning 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen med redovisade ändringar.  

Sammanfattning av ärendet 

Följande ärende läggs till: 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd väcker extraärende ”Coronastöd till 

föreningar”, samt 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd väcker extraärende ”Information: köp av 

strandtomt, Stocka, privatperson”.   
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§ 220 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: 

-Företagsbesök har gjorts till Wahlman Textil Import AB i Gnarp.  

-Företagsetablering av batterifabrik kan komma att ske i närområdet. Denna 

etablering skulle betyda mycket för Sundsvallsregionen, inom vilken Nordanstigs 

kommun ingår. Vår verksamhet kan i närtid få mycket att göra med detta.  

-Kommuncheferna i Sundsvallsregionen diskuterar utvecklingen av en vision för 

regionen. Ett mål de har ligger på att utveckla regionen som en stark tillväxt- och 

arbetsmarknadsregion.  

-Arbetsmiljöverket kommer att hälsa på i början på december.  

-Det kommer att läggas upp ett förslag till kommunfullmäktige om utvärdering av 

förvaltningsarbetet. Politikerna kommer att få möjlighet att utvärdera 

verksamhetens arbete.  

 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

-Teknik & Hållbarhet.  

Kommunen har haft möte med ny ägare för vattenkraftverken i Harmångersån.  

 Piren i Morängsviken är så gått som klar. Trall spikas på gångbryggan för att 

underlätta arbetsförhållandena.  

 Skrotbilsamnesti i kommunen utreds. Man kollar hur andra kommuner löser 

frågan. 

 Tomtförsäljningspolicyn slutgranskas. Den beräknas komma upp till 

ledningsutskottets sammanträde i januari för beslut. 

 Plan- o byggenheten har haft många ärenden i år. Enhetschefen kommer senare 

under dagens sammanträde och informerar om verksamhetens arbete. 

-Kost och städ 

Kommunens två restauranger har öppnat upp igen efter lättnaderna av 

pandemirestriktioner.  

Enheten arbetar också med rutinerna för ekologiska inköp.  

-Kultur och fritid 

Stödsystemet för att söka nya föreningsstöd kommer att bli aktivt snart.  
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Forts. § 220 

 

-Återvinning 

Kundnöjdheten har ökat mycket, kommunen ligger nu på plats 14 nationellt.  

-Bilpool  

På grund av coronapandemin har bilpoolsverksamehten varit låg över en längre tid. 

Sex nya elbilar har köpts in för användning av hemtjänsten. För dessa bilars 

användning kommer kommunen också att bygga el-laddningsstationer.  

-Styrgruppen för fiberutbyggnad 

Statliga bidrag har tilldelats till IP-Only AB och kommunen för utbyggnad av 

fibernätverk. I några områden kommer kommunen inte erhålla statliga bidrag för att 

kunna möjliggöra fibernätverk till kommunens medborgare.  
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§ 221 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 

Kommunchef Erik Hedlund jämte ekonom Kalle Olsson föredrar 

månadsuppföljning för Stab: 

I stort har Stab bra ekonomisk situation.  

 En sjukskrivning har tillkommit kostnaderna i budgeten för Stab. 

Norrhälsinglands räddningstjänst har lämnat ärendet utan återkoppling.  

 Hälsinglands Utbildningsförbund (HUF) post i ekonomin är fortsatt negativt.  

 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd jämte ekonom Kalle Olsson föredrar 

månadsuppföljning för Tillväxt & Service: 

Ekonom Kalle Olsson jämte verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar.  

Vädret i vinter kommer att ha inverkan på de kostnader som läggs på 

vinterväglagsunderhåll. Dessa kostnader kan variera mycket från år till år. 

-Näringslivsenheten 

Personalomställning påverkar utslaget och kommer att påverka utfallsberäkningen. 

-Infrastrukturmiljöutveckling 

Ett förbättrat resultat kommer sig av lägre kostnader för underhåll av vägar.  

-Samhällsbyggnadsenheten 

Jämfört med föregående månad har man haft något högre intäkter.  

-Kost och städ 

Ligger kvar på samma prognos som föregående månad. Svårigheten med att fylla 

vakanser fortgår. 

-Transport o bilpool 

Pandemin påverkar enhetens verksamhet genom lägre utgifter.  
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Forts. § 221 

 

Månadsrapport  

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar för Tillväxt & Service: 

-Turistinformationen håller fysiskt stängt. Antalet fysiska besök har minskat över 

längre tid samtidigt som digitala besök ökar. Näringslivsenheten ansvarar för att 

organisera en omställning av hur turistbyråverksamheten ska bedrivas.  

 

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

som avviker. Följande ärenden lyfts fram till kommunstyrelsen: 

-Besök på turistbyrån utifrån att fysiska besök minskat. 

-Besök till simhallen för att belysa de fina besökssiffrorna.     

Beslutsunderlag 

1. Arbetsmaterial Månadsuppföljning Oktober, dokumentnr 128387, 

2. Månadsrapport till LU, dokumentnr 128477.  
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§ 222 Dnr 2021-000317  

Begäran om utökad budget för Hälsinglands 
Utbildningsförbund 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunstyrelsen besluta att 

Godkänna ett prognostiserat underskott för Hälsinglands Utbildningsförbund (HUF) 

om 3,0 mnkr för 2021, samt 

Uppdra till verksamheten att ge förslag på åtgärder för att få budgeten i balans.  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Björn Hylenius föredrar ärendet. 

Förbundets verksamhet beräknas att för 2021 totalt kosta kommunen 49 mnkr. 

Budgeterade kostnader har satts till 46 mnkr. Detta innebär att verksamheten 

prognostiserar ett underskott om ca 3 mnkr för 2021. 

Stabsverksamheten där HUF ingår beräknar ett prognostiserat överskott om ca 1,5 

mnkr för övriga verksamheter, exklusive kostnaderna för förbundet. 

Den ekonomiska påverkan för hela verksamheten Stab beräknas till ett underskott 

om totalt ca 1,5 mnkr för 2021.    

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2021-10-25, Begäran om 

utökad budget för Hälsinglands Utbildningsförbund, dokumentnr 128194.   

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till verksamhetens förslag till beslut.      

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det antaget.          
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§ 223 Dnr 2021-000264  

Ändring av kommunstyrelsens 
delegationsordning 2021 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunstyrelsen besluta att 

Ändra delegations- och arbetsordning för kommunstyrelsen i Nordanstigs kommun 

enligt förslag i bilaga daterad 2021-10-25. 

Ändringarna gäller från och med 2022-01-01 och endast under förutsättning att 

kommunfullmäktige senast 2021-12-31 har beslutat att överföra de berörda 

ansvarsområdena i ärendet från kommunstyrelsen till sociala myndighetsnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef och kommunjurist Eva-Lisa Järvinen föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens och sociala myndighetsnämndens reglementen kan komma att 

ändras från den 1 januari 2022, genom ärendet KS 2021–000290. De föreslagna 

ändringarna innebär bland annat att ansvar för myndighetsutövning gällande vård 

och omsorg om äldre och funktionshindrade förs över från kommunstyrelsen till 

sociala myndighetsnämnden. Kommunfullmäktige väntas ta slutlig ställning i 

ärendet i december 2021. Om kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget behöver 

kommunstyrelsen ändra avsnitt 15 i dess delegationsordning, så att det stämmer 

överens med reglementet.    

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Karin Henningssons tjänsteutlåtande 2021-10-25, Ändring av 

kommunstyrelsens delegationsordning, dokumentnr 128210, 

2. Arbets- och delegationsordning för kommunstyrelsen - förslag 2021-10-25, 

dokumentnr 128235.  
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§ 224 Dnr 2020-000202  

Nordanstigs handlingsplan för livsmedelsstrategin 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunfullmäktige besluta att 

Anta Nordanstigs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2022–2030.     

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och klimatstrateg Anna Hesselgren Heijbel föredrar ärendet.  

Nordanstigs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2022–2030 är en lokal 

anpassning av den regionala handlingsplanen. Den har tagits fram i samarbete med 

berörda aktörer utifrån kommunens förutsättningar och rådighet. De övergripande 

målen är: Produktionsvärdet för den totala livsmedelsproduktionen ska öka med 

50% till år 2030 samt att sysselsättningen inom jordbruk och förädling ska öka med 

10% till år 2030.   

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänstutlåtande 2021-11-01, 

 Nordanstigs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi, dokumentnr 128323,  

2. Nordanstigs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi, dokumentnr 128370.           

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det antaget.       
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§ 225 Dnr 2021-000322  

Verksamheten informerar Ledningsutskottet 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschefer Maritta Rudh, Douglas Helsing, och Mia Järliden informerar 

ledningsutskottet avseende respektives enhet. 

 

Byggnadsenheten informerar om Byggnadsenhetens verksamhet, enhetschef 

Douglas Helsing informerar: 

(föredragning kl. 11:00-11:40) 

Mycket är på gång på enheten och man har en bra sammansättning medarbetare. 

 Enheten använder sig av en buss (”bygglovsbussen”) för att komma ut till 

orterna och på plats ta emot bygglovsärenden. Många pratar om arbetssättet och det 

upplevs ha givit positiva effekter för medborgarna och för kommunverksamheten.  

 Man har en ökad mängd bygglovsärenden under senare år, mängden till trots så 

håller man sig bra inom den lagstadgade handläggningstiden. 

 Enheten bedriver ett digitaliseringsarbete där antalet e-tjänster vid årsskiftet 

utökas från 13 stycken till 27. I fjol kom 30% av enhetens ärenden in via e-

tjänsterna. Enheten är den enhet som har flest e-tjänster bland kommunens 

verksamheter.  

 Man avser att digitalisera arkivet. Detta ska underlätta handläggning och 

förbättra tillgänglighet för medborgarna. Arbetet beräknas ta ett par år. 

Avseende taxa och debiteringsmodul så ligger Nordanstigs kommun mycket lågt 

jämfört med närliggande kommuner. Taxorna och debiteringsmodulen ska ses över. 

Tidsplan för arbetet med översiktsplan har presenterats. Arbetet med att förnya 

översiktsplanen inkluderar en ökad kravställning och digitala detaljplaner.  

Enhetens nya GIS-system förväntas vara på plats till slutet på året. 

Nyrekrytering har ökat takten och kvalité på handläggning av tillsynsarbetet. 

Arbetet har gett stora framsteg och från medborgarnas sida är bemötandet mycket 

uppskattat. 
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Forts. § 225 

 

Näringslivsenheten besöker sammanträdet, enhetschef Mia Järliden informerar:  

(föredragning kl. 13:00-13:30) 

Enheten består av chef, näringslivsutvecklare, destinationsutvecklare, och 

upphandlare. Kombinationen av tjänster kompletterar varandra i dess syfte att 

arbeta för näringslivet i kommunen. Upphandlaren ger mycket omvärldsbevakning.  

Näringslivet i kommunen är i stor del jordbruk, skogsbruk, fiske och vattenbruk, 

byggverksamhet, tillverkning och besöksnäring. Till största delen består 

företagandet av enskilda firmor. Huvudsakligen ägs företagen av män.  

En näringslivsstrategi för hur kommunen ska arbeta med näringslivet är under 

utveckling. Man vill ha ett attraktivt näringsliv och en växande landsbygd.  

Även en besöksnäringsstrategi utvecklas. Marknader och målgrupper kartläggs. 

”Ska man hitta fler målgrupper eller ska man utveckla mer för de som redan 

besöker kommunen?”. 

Kommunen arbetar med att skapa plattformar för utveckling medans företagen 

arbetar med att skapa sina aktiviteter. Förhoppningen är att dessa olika strategier 

kan utvecklas inom några månader.  

 

HR/Personalenheten informerar om lönearbetet och lönekartläggning, 

enhetschef Maritta Rudh informerar: 

(föredragning kl. 13:30-14:10) 

I arbete med facken utarbetas riktlinjer för distans och hemarbete. 

Nytt lönesystem avses vara på plats under 2023. 

Löneöversyn - preliminära siffror presenteras för 2021 års löner. 

I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra 

anställningsvillkor mellan kvinnor och män ska arbetsgivaren varje år kartlägga och 

analysera löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att 

betrakta som lika eller likvärdigt.  

Kommunens ledningsgrupp har analyserat resultatet. Samverkan har genomförts 

med centrala samverkansgruppen. 

Genomgången gällande tillämpningen av löne- och anställningsvillkor har visat att 

den är könsneutral. 
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§ 226 Dnr 2020-000288  

Information: Nytt särskilt boende för äldre      

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet utgår från dagordningen.  

      

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(24) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-09 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 227 Dnr 2014-000499  

Information: Ostkustbanan 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

Kommunen har arbetat på bra. Trafikverket arbetar vidare med sina delar av 

processerna för ombyggnation av ostkustbanan. Man vet fortfarande inte vilken 

”korridor” de väljer för dragning. I förberedelse för byggnation och dragning har 

kommunen äskat mer medel för att köpa in mark. 

Alla kommunstyrelseordförande i området som arbetar med Ostkustbanan (OKB) 

har sänt in skrivelse till Trafikverket menandes att finansiering av byggnationen 

borde kunna ske med låntagande.  
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§ 228 Dnr 2016-000123  

Information: Väg E4  

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet. 

Projektering är klar och vägplanering ligger redo för beslut. Trafikverket står för 

vidare ärendegång.  

Detaljplaneringsfrågor och hur ärenden ska hanteras har utretts.  

Vägutveckling i närområdena: 

Hastighetsanpassning på väg E14 kommer sannolikt ske med digitala skyltar där 

hastigheten anpassas efter vägförhållandena.  

Stora summor är på väg in i finansieringen av vägutveckling och kommer att ha 

betydelse för många, inklusive avseende företagsetableringar. 

(Weblänk till Trafikverkets förslag är: https://www.trafikverket.se/e4gnarp).     

      

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(24) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-09 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 229 Dnr 2020-000337  

Information: Ny idrottshall i Bergsjö 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet. 

Arbetet fortgår enligt plan. Projektering ska kunna starta inom kort tid. Ramavtalen 

är klara och kommer att möjliggöra konkurrensutsättning för flera byggnationer.  
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§ 230 Dnr 2021-000207  

Redovisning ej avslutade ärenden 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunstyrelsen och fullmäktige besluta att  

Godkänna redovisningen, samt 

Godkänna redovisade förslag till avskrivning av vissa ärenden.    

Sammanfattning av ärendet 

Staben har sammanställt de ärenden som beslutats i kommunstyrelsen och i 

kommunfullmäktige och som inte är avslutade. 

Sammanställningen avser perioden från 1 januari 2015 till 31 december 2020. 

Ärende avseende Sälstugan på ön Gran diskuteras. Denna menas det att kommunen 

inte bör sälja. Möjligen behöver ärendet åter tas upp politiskt.  

Ärendet Budget 2017–2020 är fortfarande öppet. Vissa åtgärdspaket har inte 

avslutats korrekt utan kräver separata beslut. 

Ny VA-plan är ett pågående uppdrag till MittSverige Vatten AB.    

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2021-11-03, 

 Sammanställning av ej avslutade ärenden i kommunstyrelsen och fullmäktige, 

 dokumentnr 125752, 

2. Redovisning av öppna ärenden i kommunstyrelsen., dokumentnr 125738, 

3. Redovisning av öppna ärenden i fullmäktige., dokumentnr 125737, 

4. Protokollsutdrag LU 2021-05-18  § 132 Redovisning ej avslutade ärenden, 

 dokumentnr 126226.       

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till verksamhetens förslag till beslut.      

Propositionsordning 

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

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(24) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-09 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 231 Dnr 2021-000231  

Motion om närarbetsplatser 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunfullmäktige besluta att 

Ställa sig positiv till att undersöka möjligheten att skapa närarbetsplatser på olika 

orter i kommunen för kommunanställda. 

Men kommunen ska inte konkurrera med privata företagare och fastighetsägare som 

kanske har uthyrning av arbetsplatser som sin affärsidé. 

Motionen bör därför avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Petra Modée (V) har lämnat en motion där hon föreslår att kommunen undersöker 

möjligheten att utveckla och hyra ut så kallade närarbetsplatser.    

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens ordförande Ola Wiggs utlåtande 2021-11-01, Yttrande över 

motion om närarbetsplatser, dokumentnr 128351, 

2. Motion om närarbetsplatser, dokumentnr 125910.             

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens ordförandes förslag och 

finner det antaget.      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(24) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-09 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 232 Dnr 2021-000248  

Motion om lokal kollektivtrafikstrategi 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunfullmäktige besluta att 

Nordanstigs kommun kan inte styra kollektivtrafik som trafikerar kommunen. 

Trafikeringen av kollektivtrafik i Gävleborgs län är en fråga som styrs av Region 

Gävleborgs med dess trafikförsörjningsprogram i egenskap av regional 

kollektivtrafikmyndighet i Gävleborgs län enligt Lag (2010:1065) om 

kollektivtrafik. 

Motionens första att-sats bör därför avslås. 

Nordanstigs Bostäder, företagarföreningen samt föreningslivet har idag forum där 

frågan kan diskuteras.  

Motionens andra att-sats kan därför anses besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 

Petra Modée (V), Petter Bykvist (V), Göran Thybäck (V) och Hanna Tolander (V) 

har lämnat en motion där de föreslår att Nordanstigs kommun tar fram en lokal 

strategi för kollektivtrafiken samt att Nordanstigs kommun inför samråden med X-

Trafik AB även involverar Nordanstigs Bostäder AB, företagarföreningarna och 

föreningslivet.       

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens ordförande Ola Wiggs utlåtande 2021-11-01, Yttrande över 

motion om lokal kollektivtrafikstrategi, dokumentnr 128358, 

2. Motion om lokal kollektivtrafikstrategi, dokumentnr 125713.             

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens ordförandes förslag och 

finner det antaget.         



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(24) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-09 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 233 Dnr 2020-000243  

Motion om tipskanal för visselblåsare 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunfullmäktige besluta att 

Regeringen har föreslagit en ny lag som ger skydd för personer som rapporterar om 

missförhållanden på arbetsplatser, så kallade visselblåsare. De nya reglerna börjar 

gälla den 17 december 2021 och en funktion ska vara införd senast 1 juli 2022. 

Motionen kan därmed anses besvarad. 

 

Redaktionell ändring i tjänsteutlåtandet ska göras gällande att Petter Bykvist (V) 

benämns tillhöra Socialdemokratiska arbetarpartiet (S).   

Sammanfattning av ärendet 

Petter Bykvist (V) har lämnat en motion om tipskanal för visselblåsare. 

Petter Bykvists förslag är att fullmäktige beslutar att utreda hur en 

visselblåsarfunktion för kommunanställda i förvaltningar samt kommunala bolag 

och stiftelser, och förtroendevalda, kan utformas och byggas upp i Nordanstig. 

Detta för att säkerställa möjligheten att eventuella missförhållanden och 

oegentligheter ska kunna anmälas på ett anonymt och tryggt sätt, och sedan bättre 

kunna utredas och åtgärdas.    

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens ordförande Ola Wiggs utlåtande 2021-10-29, Yttrande över 

motion om tipskanal för visselblåsare, dokumentnr 128315, 

2. Motion om tipskanal för visselblåsare, dokumentnr 118787.      

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens ordförandes förslag och 

finner det antaget.      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(24) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-09 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 234 Dnr 2021-000311  

Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens 
spontankassa 2021 Dikning efter översvämning 

Ledningsutskottets beslut 

Att bevilja Stocka Folkets Hus bidrag med 25 000 kronor.   

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet. 

Stocka Folkets Hus söker bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa 2021 med 

25 000 kronor till dikning efter översvämning.   

Beslutsunderlag 

1. Hans-Åke Oxelhöjds och Helena Havelas tjänsteutlåtande 2021-10-20, Yttrande 

beträffande ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa 2021 från 

Stocka Folkets Hus gällande Dikning efter översvämning, dokumentnr 128161, 

2. Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa 2021 Dikning efter 

översvämning, dokumentnr 127953.      

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till verksamhetens förslag till beslut.      

Propositionsordning 

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

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(24) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-09 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 235 Dnr 2021-000300  

Sammanträdesplan 2022 för ledningsutskottet 

Ledningsutskottets beslut 

Fastställa följande sammanträdesdagar för ledningsutskottet under 2022:  

18 januari 

15 februari 

15 mars 

12 april 

17 maj 

14 juni 

16 augusti 

13 september 

18 oktober 

15 november     

Sammanfattning av ärendet 

Sammanträdesdatum för ledningsutskottet ska fastställas för år 2022. Staben har 

lämnat förslag till datum.   

Beslutsunderlag 

1. Eva Engströms tjänsteutlåtande 2021-11-01, Förslag till sammanträdesdatum 

2022 ledningsutskottet, dokumentnr 128350,  

2. Sammanträdesplan 2022, dokumentnr 128178.              

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det antaget.      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(24) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-09 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 236 Dnr 2020-000255  

Information och övriga ärenden       

Extraärenden: 

-Coronastöd till föreningar 

-Information: köp av strandtomt, Stocka, privatperson 

Informationsärende: 

-Bredband inkopplat i Sörfjärden 

 

Extraärenden: 

-Coronastöd till föreningar 

-Information: köp av strandtomt, Stocka, privatperson 

 

Coronastöd till föreningar 

Ledningsutskottets beslut i extraärende ”Coronastöd till föreningar” 

Att ärendet lyfts till kommunstyrelsen för behandling där, tillsammans med ett 

framtaget tjänsteutlåtande. 

Sammanfattning av ärendet 

Coronastöd till föreningar.  

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd väcker ärendet. 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar muntligt ärendet. 

Verksamheten föreslår att använda återstående medel för coronastöd till följande:  

Spontankassebudget (84681 kr), ledarutbildning (ca 10 tkr), projekt- och 

visionsbidrag (61tkr), totalt 155681 kr. 

Beredningsprocessen diskuteras 

Ola Wigg (S) yrkar att ärendet lyfts till kommunstyrelsen för behandling där, 

tillsammans med ett framtaget tjänsteutlåtande. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Ola Wigg yrkande och finner det antaget. 

 

 

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(24) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-09 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 236 

 

Information: köp av strandtomt, stocka, privatperson 

Ledningsutskottets beslut i extraärende ”Information: köp av 
strandtomt, Stocka, privatperson” 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

En medborgare har begärt att politiker informeras avseende ärendet. 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet. 

Privatperson, ej kommunmedborgare, har ansökt om att köpa lös kommunal 

mark/tomt i Stocka. Arrendeavtal finns men kommer att löpa ut i närtid. 

Marken/tomten är bebyggd med sjöbod. Privatpersonen har meddelat att ifall 

ansökan beviljas kommer denne att flytta till kommunen. Kommunen har sedan 

tidigare planer för marken och därför avslagit ansökan om köp.  

Ärendet diskuteras. 

 

 

 

Informationsärende: 

-Bredband inkopplat i Sörfjärden 

 

Bredband inkolpplat i Sörfjärden 

Informationen har sänts in av en medborgare/privatperson. 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet.  

Privatperson vill lyfta problem med att efteransluta fiber till sin fastighet. Endast ett 

privat företag har närvaro i området och detta företag har nekat privatpersonen att 

själv utföra efteranslutning av fiber.  

Ärendet diskuteras. Kommunen har inte fibernärvaro på området och kan inte bidra 

till lösning.  

Beslutsunderlag 

1. E-post från medborgare, Bredband inkolpplat i Sörfjärden., dokumentnr128474 

      

      

            


