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§ 147 Dnr 2017-000351  

Godkännande av dagordning 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen med redovisade ändringar.  

Sammanfattning av ärendet 

IT-strateg Morgan Norell föredrar ärende 8, § 154, Granskningsrapport IT-styrning.  

Tid för föredragning sker kl. 11:00. 
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§ 148 Dnr 2020-000115  

Coronavirusets inverkningar på Nordanstigs kommun 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund informerar: 

Sommaren har varit lugn. Läget inför hösten är något osäker då man inte vet hur 

fortsatt smittspridning av coronavirusets deltavariant kan utvecklas.  
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§ 149 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: 

Stabsverksamheten har haft en lugn sommar.  

-HR/Lön  

Angående projektet Gemensam lön. Bollnäs blir den kommun vari lönehanteringen 

kommer att hamna. Det gemensamma lönehanteringsprogrammet utarbetas.  

HR har också hanterat personalfrågor på ett bra vis under sommaren. 

-Verksamhetsrapportering 

Stratsys enkät till användarna är på väg ut som en del av förberedelserna inför en 

kommande upphandling av verksamhetssystem. 

-Näringslivsenheten 

Enhetschefen har besökt företag i kommunen under sommaren. 

Kommunens upphandlare har flyttats till näringslivsenheten för att hjälpa till med 

kompetensen för att lägga upp upphandlingsanbud. 

Ny näringslivsutvecklare är anställd. Med detta blir näringslivsenheten fulltalig.  

-Nordanstigs bostäder 

Ny VD har påbörjat sin tjänst.  

 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

-Avfall och återvinning har liksom under våren haft mycket att stå i under 

sommaren. Taxa-höjning kommer att behöva ske och ett ärende kommer upp till 

nästa sammanträde för ledningsutskottet.  

-Kultur och fritid har haft en bra sommar.  

Ersk-Matsgården har haft mer försäljning och fler besökare än tidigare. En skörde-

marknad planeras till mitten av september där det gården själv har odlat. Man 

kommer också att bjuda in andra att delta.  
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Forts. § 149 

 

En organiserad resa för kommunens pensionärer till Ersk-Matsgården planeras för 

september. Resan är kostnadsfri. Flera intresseanmälningar har inkommit och man 

funderar på att utöka antalet resor till två.  

-Kommunens anställde badvärd har haft utbildning i badvett runt om på 

kommunens badplatser under sommaren. Barnen har kunnat ta simmärken och 

simskolan har varit mycket uppskattad. Badvärden är utbildad för detta och 

verksamheten vill att simskola ska fortsätta kommande somrar.  

-Förskolan i Gnarp 

Förskolan i Gnarp är försenad. Byggbranschen påverkas av materialbrist. 

Kommunen har besökt leverantören för att försäkra sig om en leveransplan och 

betalningsplan som möjliggör för minimal försening av förskolan. Modulerna 

kommer att levereras denna vecka (v34).   

-Bringstaskolan 

Åtgärder sker på de miljöproblem som rapporteras avseende både utomhus- och 

inomhusmiljöer.  

Bland annat skall markarbete på skolgårdar och infarter göras för att jämna ut och 

snyggas till för att minska skaderisker samt förebygga vattensamlingar. 

Idrottsområdet utomhus kommer att investeras i med flera åtgärder på 

utomhusområde och omklädningsrum.  

Trafiksituationen i anslutning till skolan ska också ske för att skapa högre säkerhet. 

Inomhus kommer åtgärder ske för att förbättra luftkvalité, förutsättningar för 

värmeutjämning och även ljuddämpande åtgärder ska ske.  

Ytterligare eventuella behov för skolverksamheten diskuteras.  

-Förra veckans regnoväder 

Förra veckans regnoväder drabbade inte kommunen så illa som kunde befaras. En 

verksamhet i södra delen av kommunen fick in vatten i källaren och åtgärder 

kommer att behövas för att förebygga att det händer igen. 

-Grönytor intill boenden i kommunen 

Boulebanor har tillkommit i anslutning till SÄBOn. Behovet av ytterligare arbeten 

sker för trivsel vid kommunens andra boenden. 
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§ 150 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.  

 

Månadsuppföljning Stab 

Kommunchef Erik Hedlund föredrar. 

I stort har Stab bra ekonomisk situation. Hälsinglands Utbildningsförbund (HUF) är 

en post i ekonomin som fortsatt påverkar negativt.  

 

Månadsuppföljning ToS 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar.  

Inga större förändringar har skett under sommaren och budgeten hålls.  

 

Beslutsunderlag 

1. Månadsuppföljning ToS och Stab Juli - Arbetsmaterial, dokumentnr 127117. 
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§ 151 Dnr 2021-000153  

Information: Ny kapitalplaceringspolicy för Nordanstigs 
kommun 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen 

Diskussion inom partier ska ske och frågor kan ställas till verksamheten.  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Björn Hylenius föredrar ärendet.    

Verksamheten uppdrogs bereda ny kapitalplaceringspolicy samt att uppföljningsvis 

föredra ärendet på dagens sammanträde för ledningsutskottet. 

Ett fastställt tjänsteutlåtande för beslut i kommunfullmäktige förväntas till 

nästkommande ledningsutskott. Beslutsgången medför att diskussion inom partier 

förväntas ske och att de kan ställa frågor till verksamheten inför fastställande av ny 

kapitalplaceringspolicy. 

 

Att ta fram kapitalplaceringspolicy sker bland annat genom att jämföra olika 

kommuners policys. Målsättningen är att minimera kostnader samt att säkerställa 

löpande likviditet. 

Bred likviditet efterfrågas. Risker minimeras genom exempelvis spridning av lån 

och bra rutiner för placering av långsiktiga investeringar. 

Hur policyn förhåller sig till etiskt ifrågasättbara placeringar och vinster diskuteras. 

Större bolag/koncerner äger oftast andelar i möjligen etiskt ifrågasättbara 

marknader. Detta medför att ett kategoriskt förbud mot vinster från dessa 

marknader skulle utesluta kommunala placeringar i de flesta större bolag/koncerner. 

Kommunens möjligheter att påverka kriterier för placeringar sker bättre och 

effektivare genom andra sammanhang och nätverk.  
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§ 152 Dnr 2021-000258  

VA-taxa 2022 Nordanstig Vatten AB 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunfullmäktige besluta att 

Godkänna oförändrade anläggningsavgifter att gälla inom vatten och avlopp för år 

2022 

Godkänna en höjning av den rörliga avgiften med 2,2% att gälla inom vatten och 

avlopp för år 2022 

Godkänna en höjning av lägenhetsavgiften med 2,2% att gälla inom vatten och 

avlopp för år 2022 

Godkänna en höjning av grundavgiften med 2,2% att gälla inom vatten och avlopp 

för år 2022, samt 

Godkänna VA-taxa för verksamhetsåret 2022 i dess helhet enligt bifogat förslag. 

  

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen i Nordanstig Vatten AB har 2021-05-27, § 20, behandlat förslag till 

anläggnings- och brukningsavgifter för verksamhetsåret 2022. 

Förslaget innehåller oförändrade anläggningsavgifter för 2022 men en höjning av 

den rörliga avgiften med 2,2%, höjning av lägenhetsavgiften med 2,2% samt 

höjning av grundavgiften med 2,2%, samtliga att gälla inom vatten och avlopp för 

2022. 

 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2021-08-04, VA-taxa 2022 

Nordanstig Vatten AB, dokumentnr 126976, 

2. VA-taxa 2022 Nordanstig Vatten AB, dokumentnr 126964.   

         

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det antaget.      
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§ 153 Dnr 2021-000222  

Information: Investeringsbudget 2022 - 2025 för 
Nordanstigs kommun 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen 

Ärendet återkommer på nästa ledningsutskott.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet. 

Ärendet om investeringsbudgeten är uppe igen för att diskussionen inom politiken 

ska fortgå med aktuell information. Förhoppningen är att ärendet ska vara redo för 

beslut i november.  

Diskussionen om investeringsbudgeten kommer att föras vidare mellan partierna för 

att uppnå bred politisk samsyn.  

Ärendet återkommer på nästa ledningsutskott för uppföljning och föreslås 

återkomma löpande tills beslut för långsiktig budget är taget. 

  

Beslutsunderlag 

1. 10-årig investeringsplan 2022-2031, dokumentnr 126624, 

2. Protokollsutdrag 2021-06-29  § 10 Investeringsbudget 2022 – 2025 för 

Nordanstigs kommun, dokumentnr 126777. 
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§ 154 Dnr 2021-000253  

Granskningsrapport IT-styrning 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunstyrelsen besluta att 

Överlämna yttrande över revisionens granskningsrapport gällande IT-styrning till 

kommunrevisionen enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag 2021-08-17 

Delegera till kommunstyrelsens ordförande att hos Hudiksvalls kommun hemställa 

om utvärdering och åtgärder gällande styrning av Fiberstaden, med utgångspunkt i 

revisorernas granskningsrapport samt kommunstyrelsens yttrande över rapporten, 

avsnitt 3.1 

Uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att bereda förslag till IT-strategi 

respektive IT-policy för fastställande i kommunstyrelsen senast 2021-12-31 

Övriga åtgärder som vidtas av förvaltningen med anledning av revisionens 

granskning ska följas upp enligt plan i kommunstyrelsens yttrande över rapporten, 

avsnitt 4.1.       

 

Jäv 

Ordförande Stig Eng (C) deltar inte i beslutet. 

 

Ordförande denna paragraf (§ 154) 

Vice ordf. Ola Wigg (S) agerar som ordförande för paragrafen. 

Tor Tolander (M) utses till justerare för paragrafen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

IT-strateg Morgan Norell föredrar ärendet. 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i kommunen har PwC genomfört en 

revision av kommunens IT-förvaltning. Syftet var att bedöma om IT-styrningen i 

kommunen är ändamålsenlig och om detta sker med tillräcklig kontroll. 

Revisionen bedömer att kommunens IT-styrning är delvis ändamålsenlig och att 

den interna kontrollen inte är tillräcklig. 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande över rapporten. 

I yttrandet beskrivs vilka åtgärder som bör vidtas för att förbättra IT-styrningen i 

Nordanstigs kommun.      
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Forts. § 154 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Morgan Norells tjänsteutlåtande 2021-08-17, Yttrande över 

granskningsrapport - IT-styrning, dokumentnr 127069, 

2. Yttrande IT-styrning – v2, dokumentnr 127073, 

3. Granskningsrapport och missiv Granskning IT-styrning, dokumentnr 126716.                 

Propositionsordning 

Ordförande Ola Wigg ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det 

antaget.          
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§ 155 Dnr 2021-000212  

Ny särskild statistikenhet 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunstyrelsen besluta att 

Utse enheten Stab till att vara den särskilda statistikenhet som har rätt att handha 

känslig statistik från bland annat SCB.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund föredrar ärendet. 

Ärendet har tidigare behandlats i ledningsutskottet. 

Ledningsutskottets beslut, från ledningsutskottets sammanträde 2021-05-18, bör 

ändras på så vis att enheten Stab, inte verksamheten Tillväxt och service, utses vara 

den enhet som får handha känslig statistik från bland annat SCB.  

 

Beslutsunderlag 

1. Protokollsutdrag LU 2021-05-18  § 113 Ny särskild statistikenhet, dokumentnr 

126207. 
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§ 156 Dnr 2021-000237  

Förslag till fördelning av Kommunstyrelsens 
utvecklingsmedel 2021 

Ledningsutskottets beslut 

Att fördela Projektbidrag och visionsbidrag 2021 (fd kommunstyrelsens 

utvecklingsmedel) enligt följande: 

Ungdomsinitiativ 150 000 kr (varav 25 000 till UF) 

Ledarutbildning 100 000 kr 

KS spontankassa 250 000 kr 

Projekt-/visionsbidrag 960 000 kr 

Bygglovsavgiftsbidrag   40 000 kr 

Totalt                      1 500 000 kr 

 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet. 

I den antagna budgeten för 2021 finns 1,5 mkr avsatt för de bidragsformer som går 

under samlingsnamnet Projektbidrag och visionsbidrag. 

 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2021-05-24, Förslag 

till fördelning av Kommunstyrelsens utvecklingsmedel 2021, dokumentnr 126028. 

                   

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det antaget.      
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§ 157 Dnr 2021-000229  

Rutiner för distansdeltagande vid politiska 
sammanträden efter pandemins slut 

Ledningsutskottets beslut 

Återremittering av ärendet för framtagande av tjänsteutlåtande.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktigeberedning för demokrati föreslår fullmäktige besluta att anta föreslagen 

justering av Rutiner för distansdeltagande vid politiska sammanträden att gälla efter 

pandemins slut 

Tjänsteutlåtande efterfrågas för beslut i ärendet och återremittering föreslås.   

 

Beslutsunderlag 

1. Protokollsutdrag KF Demo 2021-06-10  § 8 Riktlinjer för distansdeltagande vid 

politiska sammanträden efter pandemins slut., dokumentnr 126761,  

2. Justering av Rutiner för distansdeltagande vid politiska sammanträden., 

dokumentnr 127049.             

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förslag om återremittering och finner det antaget.      
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§ 158 Dnr 2021-000263  

Riktlinjer för E-förslag i Nordanstigs kommun 

Ledningsutskottets beslut 

Återremittering för att tjänsteutlåtandet ska kompletteras med att-satser för beslut.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktigeberedning för demokratis föreslår kommunfullmäktiges besluta att anta 

förslag till riktlinjer och hantering av E-förslag. 

Det påtalas att tjänsteutlåtandet i ärenden inte innehåller att-satser för förslag till 

beslut.  

  

Beslutsunderlag 

1. Protokollsutdrag KF Demo 2021-04-28  § 2 Motion om införande av E-petition i 

Nordanstigs kommun, dokumentnr 126047, 

2. Riktlinjer för E-förslag, dokumentnr 127045, 

3. Henrik Kjölstads tjänsteutlåtande 2021-06-07, Utredning angående införande av 

e-förslag till Nordanstigs kommun, dokumentnr 126339.  

      

Yrkanden 

Ordförande Stig Eng föreslår återremittering.   

    

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.      
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§ 159 Dnr 2021-000232  

Riktlinjer för motioner och motionssvar 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunfullmäktige besluta att 

Anta förslag till Riktlinjer för motioner och motionssvar.    

 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktigeberedningen för demokrati har, efter att kommunfullmäktige beviljat en 

motion för det, utarbetat ett förslag till riktlinjer för motioner och motionssvar. 

Kommunallagen och Fullmäktiges arbetsordning anger att fullmäktige ska följa upp 

alla motioner som ännu inte är besvarade. I förslaget till riktlinjer läggs även till en 

uppföljning av hur de motioner som har beviljats har verkställts och att detta ska 

redovisas för fullmäktige en gång per år. 

Riktlinjerna gäller från att beslut har tagits av kommunfullmäktige.    

 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2021-05-18, Yttrande över 

förslag till Riktlinjer för motioner och motionssvar, dokumentnr 125931,  

2. Utkast till riktlinjer, dokumentnr 125930.              

      

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Fullmäktigeberedningen för demokratis förslag 

och finner det antaget.      
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§ 160 Dnr 2019-000459  

Motion om koldioxidbudget 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunfullmäktige besluta att 

Då arbetet redan är påbörjat med att ta fram en koldioxidbudget kan motionen anses 

besvarad. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Vänsterpartiet Nordanstig har lämnat in en motion om koldioxidbudget. De yrkar 

att Nordanstig kommun skall införa en så kallad koldioxidbudget som ett verktyg i 

klimatarbetet, och för att en årlig redovisning av kommunens koldioxidutsläpp skall 

redovisas årligen i miljöbokslutet. 

Motionen har funnits sedan 2019. Berörd del av förvaltningen var inte 

medvetandegjord om detta. Att så kan ske ifrågasätts.  

 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Henrik Kjölstads tjänsteutlåtande 2021-05-26, Yttrande över 

motion om koldioxidbudget, dokumentnr 125767, 

2. Protokollsutdrag KF 2019-09-30  § 132 Inkomna motioner. dokumentnr 

116193,  

3. Motion om koldioxidbudget., dokumentnr 116060.     

      

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det antaget.      
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§ 161 Dnr 2016-000123  

Information: Väg E4  

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet. 

Trafikverkets förslag till dragning av ny sträcka för ombyggnation av E4:an. 

Verksamheten förbereder ett svar på deras förslag. Politikens återkoppling 

efterfrågas som del av verksamhetens svar. Ärendet kommer att återkomma på 

nästa sammanträde för ledningsutskott. 

 

Web länk till Trafikverkets förslag är: 

https://www.trafikverket.se/e4gnarp  
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§ 162 Dnr 2014-000499  

Information: Ostkustbanan 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

Trafikverket har inte utarbetat närmare förslag på sträckning av järnvägsbanan. 

Kommunen vet därför inte just hur nära järnvägsbanan kommer att ligga annan 

bebyggelse och infrastruktur. 
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§ 163 Dnr 2020-000288  

Information: Nytt särskilt boende för äldre 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

Arbete med beredning av ärendet fortgår. Huvudplaceringen bedöms fortfarande 

vara nedanför macken i Bergsjö. Markundersökning har gjorts och kommer att 

lämnas till konstruktör för att de ska få se igenom materialet.  

Alternativa placeringar kan fortfarande vara aktuella.  

Vid nästa sammanträde för ledningsutskott kan tjut vara inlämnat för beslut om 

detaljplan. 
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§ 164 Dnr 2020-000337  

Information: Ny idrottshall i Bergsjö 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.      

 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet. 

Kommunen ska ansluta sig till ramavtalen för upphandling. Detta ska ske fort så att 

avsaknaden av ramavtal inte påverkar kommunens byggprojekt.  

Tills vidare har skolan fattat avtal om nyttjande av andra lokaler.  
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§ 165 Dnr 2020-000092  

Redovisning Holmen Skog AB 2020 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Tony Carlsson, Holmen Skog AB, föredrar ärendet. 

Kommunen har innestående medel om 861 tkr. Stående överenskommelse med 

kommunen är att ca 300 tkr plockas ut per år.  

Skogsinnehavet är ungefär 100 kubik per hektar.  

Fråga ställs angående om skogsinnehavet är medtaget i kommunens 

koldioxidbudget. Verksamheten tar med sig frågan. Bränders påverkan på skog 

lyfts, eventuella fördelar med blandad skog diskuteras jämsides brandförebyggande 

åtgärder. Även fördelningen av jaktlag diskuteras.  

Kommunen förbereder upphandling av nytt avtal. Som del av rutinen inhämtas 

synpunkter från företagen.  
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§ 166 Dnr 2017-000381  

Information: Översiktsplanen 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Planarkitekt Helena Majforsen informerar om hur arbetet med Översiktsplanen 

fortskrider.  

En uppdaterad version av huvuddokumentet är nu tillgängligt som utkast. Arbetet 

med att vidareutveckla och synkronisera de olika dokumenten är fortsatt avancerat 

och stort. Generellt så sägs att det tar tre år att färdigställa en ny översiktsplan. 

Nordanstigs kommun står också inför ett paradigmskifte i och med stora nationella 

infrastrukturprojekt; E4an och Ostkustbanan. 

Uppdateringar sker bland annat för att underlätta dokumentens tillgänglighet och 

lättläsbarhet. Innehåll i och behov av ytterligare bilagor ses över. Uppdateringar 

sker även av tekniskt innehåll, så som standarden på kartor som ska innehålla data 

av viss nivå.  

Koordinationen av den mycket stora mängd information som ingår i de olika 

dokumenten är avancerad. Också andra myndigheter har betydelse för 

översiktsplanen. Deras del av utvecklingen för framtagande av översiktsplanen ska 

redovisas för vid kommande sammanträde för ledningsutskottet.  
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§ 167 Dnr 2021-000268  

Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens 
spontankassa 2021 ”Bänkbord, kyl/frys och 
kaffemaskin och virke” 

Ledningsutskottets beslut 

Ansökan avslås med hänvisning till möjligheten att ansöka om bidrag från Projekt- 

och visionsmedel.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet. 

Ilsbo Hembygds- och fornminnesförening söker bidrag ur kommunstyrelsens 

spontankassa med 21 600 kronor till att bänkbord, ny kyl och frys och ny 

kaffemaskin, och till virke till renovering av två trappor till hembygdsgårdens scen.   

Det diskuteras om ansökan kan ses som spontan. Möjlighet finns att ansöka om 

bidrag från Projekt- och visionsmedel. 

 

Beslutsunderlag 

1. Hans-Åke Oxelhöjds och Helena Havelas tjänsteutlåtande 2021-08-20, Yttrande 

beträffande ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa 2021 från Ilsbo 

Hembygdsfören. gällande Bänkbord, kyl/frys och kaffemaskin, dokumentnr 127128,  

 Förslag till beslut enligt tjänsteutlåtande: 

Att bevilja Ilsbo Hembygds- och fornminnesförening bidrag ur 

kommunstyrelsens spontankassa 2021 med 21 600 kronor.   

2. Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa 2021 "Bänkbord, 

kyl/frys och kaffemaskin och virke", dokumentnr 127030. 

 

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar, med bifall från Tor Tolander (M), avslag till ansökan. 

      

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition ställs på Ola Wiggs yrkande och finner att ansökan 

avslås.  
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§ 168 Dnr 2021-000269  

Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens 
spontankassa 2021 ”Nya sängar till lägerlokal” 

Ledningsutskottets beslut 

Bergsjö Rid & Körsällskap söker bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa 2021 

med 14.619 kronor till nya sängar till klubbens lägerlokal.   

  

 

Sammanfattning av ärendet 

Bergsjö Rid & Körsällskap söker bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa 2021 

med 14.619 kronor till nya sängar till klubbens lägerlokal. 

Med kompletterande handling har ansökans ändrat summan ansökta medel 

till 14.619 kr.    

 

Beslutsunderlag 

1. Hans-Åke Oxelhöjds och Helena Havelas tjänsteutlåtande 2021-08-20, Yttrande 

beträffande ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa 2021 från 

Bergsjö Rid & Körsällskap gällande Nya sängar till lägerlokal, dokumentnr 

127129, 

2. Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa 2021 "Nya sängar till 

lägerlokal", dokumentnr 127031, 

3. Komplettering ärende: Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa 

2021 "Nya sängar till lägerlokal", dokumentnr 127143. 

  

Yrkanden 

Tor Tolander (M) yrkar, med bifall från Stig Eng (C) och Ola Wigg (S), bifall till 

verksamhetens förslag till beslut.      

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Tor Tolanders förslag och finner det antaget.      
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§ 169 Dnr 2020-000255  

Information och övriga ärenden       

Sammanfattning av ärendet 

Inga extra ärenden eller informationer lyfts.  

      

      

      

 

 


