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§ 24 Dnr 2017-000351  

Godkännande av dagordning. 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Politiska ledningsgruppen går igenom dagordningen. Inga förslag finns på 

förändringar.  
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§ 25 Dnr 2018-000290  

Verksamhetsuppföljning för Ledningsutskottets 
verksamheter. 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna redovisningen.   

  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheten redovisar uppföljning av de olika verksamheterna under 

ledningsutskottet, genom volymer och nyckeltal per januari 2019.  

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd redovisar följande för Samhällsutveckling 

och kommunikations verksamheter:  

• Antal anställda 

• Sjukfrånvaro 

• Antal Bygglov, Startbesked och Tillsynsärenden 

 

Verksamhetschef EvaLinda Grensman lämnar en aktuell rapport för verksamheten 

Teknik och Hållbarhet, bl.a. om kommande förändringar inom personalstyrkan samt 

ökade kostnader för inom Kostenheten på grund av nya upphandlingsavtal för 

livsmedel. 

Kommunchef Fredrik Pahlberg lämnar en rapport per januari 2019 för Stabens 

verksamheter. Vissa förändringar i personalstyrkan sker under januari till mars 

2019. 
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§ 26 Dnr 2019-000027  

Ekonomirapport. 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har sammanställt en ekonomisk redovisning för ledningsutskottets 

verksamheter per januari 2019. 

Kommunchef Fredrik Pahlberg lämnar en redovisning för Staben, Teknik och 

Hållbarhet samt Samhällsutveckling och kommunikation.  

Prognosen för årets resultat för ledningsutskottets verksamheter är att budgeten 

kommer att hållas. 
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§ 27 Dnr 2019-000090  

Ansökan om oförändrad checkkredit 2019 för 
Nordanstig Vatten AB. 

Ledningsutskottets förslag 

Fullmäktige beslutar 

Bevilja Nordanstig Vatten AB en oförändrad checkkredit på totalt 15 mnkr under 

2019 inom Nordanstigs kommuns koncernkonto.     

  

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstig Vatten AB ansöker om fortsatt checkkredit inom Nordanstigs kommuns 

koncernkonto på 15 mnkr. 

För att kunna hantera det likvida flödet under 2019 bör checkkrediten på 

internkontot hos Nordanstigs kommun bibehållas på 15 mnkr. Checkkrediten ska 

användas till de variationer som förekommer i in- och utbetalningar. 

Enligt styrelsebeslut 2018-11-05, § 46, ansöker Nordanstig Vatten AB om att 

bibehålla befintlig checkkredit på 15 mnkr. 

Enligt kommunfullmäktigebeslut 2009-05-11 ska checkkrediten omvärderas varje 

år.  

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att fullmäktige beviljar Nordanstig Vatten AB en oförändrad 

checkkredit på totalt 15 mnkr under 2019 inom Nordanstigs kommuns 

koncernkonto (Fredrik Pahlbergs och Maria Pedersens tjänsteutlåtande 

2019-01-24).  

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till verksamhetens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det antaget.  
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§ 28 Dnr 2019-000052  

Justering av pris på måltidsabonnemang till personer 
med biståndsbedömd matdistribution. 

Ledningsutskottets förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Höja priset per matlåda till 59 kr och fastställa priset för det valfria tillägget 

dryck och efterrätt till 5 respektive 10 kr per styck.  

2. Förändringen ska gälla från och med 1 maj 2019 och från och med 2020 

föreslås att priset förändras utifrån konsumentprisindex. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Priset för matlådor, inkl. dryck, till personer som beviljats mat-distribution uppgår 

sedan maj 2014 till 50 kr per låda. Ökade kostnader för produktion av matlådorna, 

till följd av stigande råvarupriser och löneökningar, gör en höjning till 59 kr per 

låda nödvändig för att uppnå självkostnadspris (se bilaga 1). För att inte höjningen 

ska bli allt för kännbar för kunder med små marginaler föreslås att dryck och 

efterrätt blir valfria tillägg till ett pris på 5 respektive 10 kr per styck. För att i 

framtiden undvika kraftiga prisförändringar föreslås att priset justeras årligen med 

hur konsumentprisindex utvecklas.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att höja priset per matlåda 

till 59 kr och fastställa priset för det valfria tillägget dryck och efterrätt till 5 

respektive 10 kr per styck. Förvaltningen föreslår att förändringen ska gälla från och 

med 1 maj 2019 och från och med 2020 föreslås att priset förändras utifrån 

konsumentprisindex (Fredrik Pahlbergs och EvaLinda Grensmans tjänsteutlåtande 

2019-01-21).  

Yrkanden 

Ordföranden Stig Eng (C), med bifall av Ola Wigg (S), yrkar bifall till att priserna 

ska justeras årligen enligt konsumentprisindex.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.  
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§ 29 Dnr 2019-000088  

Ansökan till kommunstyrelsens spontankassa 
"Förebygga rasrisk" 

Ledningsutskottets beslut 

Avslå ansökan om bidrag från Gällsta IK. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Föreningen vill skapa rutiner för att förebygga rasrisk från snö. I samarbete med 

företag som hyr ut eller lånar ut utrustning vill föreningen genomföra praktiska prov 

för att förebygga rasrisk.   

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att ledningsutskottet beslutar att bevilja ansökan från Gällsta 

IK till Förebygga rasrisk med 4 000 kronor (Hans-Åke Oxelhöjds och Helena 

Havelas tjänsteutlåtande 2019-02-04).  

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar avslag på ansökan. 

Stig Eng (C) yrkar bifall till ansökan.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt och Ola Wiggs yrkanden och finner sitt 

yrkande antaget. 

Omröstning begärs. Ledningsutskottet godkänner följande propositionsordning: 

Den som stöder Stig Engs bifallsyrkande röstar Ja. 

Den som stöder Ola Wiggs avslagsyrkande röstar Nej. 

Omröstningsresultat 

Med fyra Nej-röster för avslag mot en Ja-röst för bifall beslutar ledningsutskottet att 

avslå Gällsta IK:s ansökan om bidrag. 

Beslutande  Ja Nej Avstår 

Stig Eng (C)  X 

Ola Wigg (S)   X 

Sigbritt Persson (S)  X 

Tor Tolander (M)  X 

Per-Ola Wadin (L)  X 

Summa  1 4  
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§ 30 Dnr 2018-000307  

Bidrag för trygghetsboende. 

Ledningsutskottets beslut 

Uppdra till verksamheten att inför kommunstyrelsens sammanträde komplettera 

handlingarna med ett policydokument. 

Ledningsutskottets förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Införa ett driftbidrag för värdperson till aktörer som driver trygghetsbostäder. 

2. Bidraget betalas ut, efter prövning, årligen med ¼-del av prisbasbelopp per 

bostad. 

3. Kravet för att få bidraget är att man uppfyller Boverkets kriterier för 

investeringsbidrag till trygghetsbostäder. 

4. 2018 och 2019 års bidrag finansieras ur budgetpost benämnd 

omställningskostnader 

5. Efterföljande år finansieras i kommande mål och budget som ett bestående 

bidrag. 

6. Delegera till kommunstyrelsen att pröva och bevilja bidraget årligen.      

  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens kostnad för särskilt boende för äldre (SÄBO) ökar. Kostnaden 

kommer att öka när behovet kulminerar vid åren 2030 - 2032. Kostnaden kommer 

att öka mer än förväntade skatteintäkter vilket medför att denna bör begränsas. Ett 

bra alternativ istället för SÄBO är att de äldre bor i tillgängliga bostäder i form av 

trygghetsbostäder. Dessa bostäder kommer att minska behovet av SÄBO, vilket 

innebär en kostnadsbegränsning för kommunen samtidigt som boendekvaliteten för 

de äldre ökar.  

Därför föreslås ett driftsbidrag som en drivmotor till att aktörer uppför 

trygghetsboenden i Nordanstigs kommun.   

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet.    
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Forts. § 30 

  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att Nordanstigs kommun inför ett driftbidrag för 

värdperson till aktörer som driver trygghetsbostäder,att bidraget betalas ut, efter 

prövning, årligen med ¼-del av prisbasbelopp per bostad,att kravet för att få 

bidraget är att man uppfyller Boverkets kriterier för investeringsbidrag till 

trygghetsbostäder,att 2018 och 2019 års bidrag finansieras ur budgetpost benämnd 

omställningskostnader,att efterföljande år finansieras i kommande mål och budget 

som ett bestående bidrag samtatt delegation ges till verksamhetschef för 

samhällsutveckling och kommunikation att pröva och bevilja bidraget årligen 

(Fredrik Pahlbergs och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2019-02-11).  

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till verksamhetens förslag samt att verksamheten inför 

kommunstyrelsens sammanträde kompletterar handlingarna med ett förslag till 

policydokument.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det antaget.  
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§ 31 Dnr 2016-000223  

Detaljplan för Jättendals-Gärde 1:13 m.fl. i 
Mellanfjärden. 

Ledningsutskottets förslag 

Fullmäktige beslutar 

Anta detaljplanen och dess tillhörande handlingar för Jättendals-Gärde 1:13 m.fl.  

 

Sammanfattning av ärendet 

I Mellanfjärden finns det en verksamhet där markanvändningen bedrivs på ett 

planstridigt sätt. Kommunstyrelsens ledningsutskott gav 2015-11-05 Plan- och 

byggenheten i uppdrag att upprätta en ny detaljplan i syftet att tillåta verksamhet att 

bedrivas inom planområdet. Mellan 2017-01-16 till 2017-02-06 var planen ute på 

samråd. Efter samrådet har kommunen haft dialog med berörda sakägare för att 

inhämta ytterligare åsikter det hölls också två stycken samrådsmöten. Under 

perioden mellan 2018-07-16 till 2018-09-03 var planen på granskning. Ytterligare 

yttranden har kommit in och planen har bearbetats därefter. planenheten har nu 

färdigställt ett nytt förslag för detaljplan, som är redo att antas. 

Fysisk planerare Ola Tollin föredrar ärendet.  

Beslutsunderlag 

Plan- och byggenheten föreslår för ledningsutskottet att godkänna detaljplanen och 

dess tillhörande handlingar och låter detaljplanen antas  (Hans-Åke Oxelhöjds och 

Ola Tollins tjänsteutlåtande 2019-02-11).  

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till verksamhetens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det antaget.  
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§ 32 Dnr 2017-000436  

Försäljning av Fröstuna gamla skola. 

Ledningsutskottets beslut 

Uppdra till verksamheten att gå vidare i förhandlingarna med de tre intressenterna 

samt boka in dem på nästa sammanträde med ledningsutskottet för att presentera 

sina respektive planer för fastigheten.     

  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har under 2018 arbetat för att minska verksamheternas 

kostnader. 

I juni 2019 beslutade kommunstyrelsen att uppdra till verksamheten att sälja en rad 

fastigheter, bland annat Fröstuna gamla skola. 

Fastigheten har genom mäklare lagts ut till försäljning och tre anbud har inkommit.              

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar att verksamheten får i uppdrag att gå vidare i förhandlingarna 

med de tre intressenterna samt boka in dem på nästa sammanträde med 

ledningsutskottet för att presentera sina respektive planer för fastigheten.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det antaget.  
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§ 33 Dnr 2019-000089  

Ansökan om Nokås-stöd för miljöförbättrande åtgärder. 

Ledningsutskottets beslut 

Uppdra till Infrastruktur och miljöutveckling att snarast skicka in en ansökning om 

Nokås-stöd för miljöförbättrande åtgärder. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Som ett led i kommunens åtgärdsarbete enligt antagen fiskevårdsplan föreslås att 

kommunen ansöker om delfinansiering genom Nokås-stöd för ett projekt som går ut 

på att skapa fria vandringsvägar genom att i år ersätta tre fellagda vägtrummor med 

valvbågar i Korrbäcken (se bilaga 1). Projektets totala kostnad är beräknad till 171 

360 kr och är tänkt att finansieras till 70 % med Nokås-stöd från Skogsstyrelsen. 

Återstående 30 % finansieras genom det LOVA-bidrag som kommunen beviljades 

2018. Projektets genomförande förutsätter att kommunen beviljas Nokås-stöd och 

att SCA som markägare ger kommunen tillstånd att utföra åtgärderna.  

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att ledningsutskottet beslutar att uppdra till Infrastruktur och 

miljöutveckling att snarast skicka in en ansökning om Nokås-stöd för 

miljöförbättrande åtgärder (EvaLinda Grensmans tjänsteutlåtande 2019-01-29).  

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till verksamhetens förslag.  

Propositionsordning 

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

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(20) 

Sammanträdesdatum 

2019-02-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 34 Dnr 2019-000093  

Ansökan om fiskevårdsbidrag för miljöförbättrande 
åtgärder. 

Ledningsutskottets beslut 

Uppdra till Infrastruktur och miljöutveckling att senast den 1 mars 2019 skicka in 

en ansökan om fiskevårdsbidrag för miljöförbättrande åtgärder. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Som ett led i kommunens åtgärdsarbete enligt antagen fiskevårdsplan föreslås att 

kommunen ansöker om finansiering genom fiskevårds-bidrag för att utföra sådant 

arbete i Gnarpsån, Annån och Vattlångs-ån 2019. I projektet utförs 

biotopåterställning av strömsträckor i Gnarpsån och Annån, som tidigare blivit 

flottledsrensade, och dessutom åtgärdas två vandringshinder i Vattlångsån (se 

bilaga 1). Total projektkostnad uppgår till 540 tkr och finansieras till 50 % av sökt 

fiskevårdsbidrag. Projektets övriga finansiering består i ett LONA-bidrag på 270 tkr 

som kommunen beviljades 2018.  

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att Ledningsutskottet beslutar att uppdra till Infrastruktur 

och miljöutveckling att senast den 1 mars skicka in en ansökan om fiskevårdsbidrag 

för miljöförbättrande åtgärder (EvaLinda Grensmans tjänsteutlåtande 2019-02-05).  

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till verksamhetens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det antaget.  
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§ 35 Dnr 2019-000094  

Ny målstruktur folkhälsopolitiken. 

Ledningsutskottets beslut 

1. Använda följande sju av riksdagens åtta folkhälsomål vid revidering av 

folkhälsoplanen för 2020 - 2024: 

• Det tidiga livets villkor 

• Kunskaper, kompetenser och utbildning 

• Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö 

• Inkomster och försörjningsmöjligheter 

• Boende och närmiljö 

• Levnadsvanor 

• Kontroll, inflytande och delaktighet 

2. I övrigt godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Riksdagen antog i juni 2018 ett nytt övergripande mål och en ny målstruktur för 

folkhälsopolitiken, som innebär en mer långsiktig och förebyggande struktur för 

folkhälsoarbetet. 

Nordanstigs kommun har idag fyra prioriterade folkhälsomål av de gamla elva 

nationella målen som är:   

1.Delaktighet och inflytande 

2. Ekonomiska och sociala förutsättningar 

3. Barn och ungas uppväxtvillkor och  

11. Alkohol, narkotika, dopning och tobak  

Dessa täcker in sju av åtta målområden 1-7 i den nya målstrukturen.   

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att ledningsutskottet godkänner informationen från BRÅ- 

och folkhälsorådet om de åtta nya målområdena för folkhälsopolitiken som 

riksdagen antog i juni 2018. BRÅ- och folkhälsorådet föreslår Ledningsutskottet 

besluta att använda de sju första folkhälsomålen vid revidering av folkhälsoplanen 

för 2020-2024. Målområdena som antogs av Riksdagen juni, 2018 är: Det tidiga 

livets villkor, Kunskaper, kompetenser och utbildning, Arbete, arbetsförhållanden 

och arbetsmiljö, Inkomster och försörjningsmöjligheter, Boende och närmiljö, 

Levnadsvanor, Kontroll, inflytande och delaktighet, En jämlik och hälsofrämjande 

hälso- och sjukvård (Christin Hübenettes tjänsteutlåtande 2019-02-04).      
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Forts. § 35    

  

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till verksamhetens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det antaget.  
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§ 36 Dnr 2016-000047  

Motion om medborgarbudget för större samhörighet. 

Ledningsutskottets förslag 

Fullmäktige beslutar 

I nuläget inte inleda ett arbetssätt med Medborgarbudget och därmed avslå 

motionen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Petra Modée (V) och Ulrika Jonsäll (V) har lämnat in en motion där de föreslår att 

Nordanstigs kommun tar fram rutiner för, och använder sig av, förstärkt 

medborgardialog i form av så kallad medborgarbudget samt att medborgarbudgeten 

används som ett verktyg i den årliga budgetprocessen.       

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att i nuläget inte inleda ett arbetssätt med Medborgarbudget 

samt att motionen därmed är besvarad (Fredrik Pahlbergs och Eva Engströms 

tjänstutlåtande 2019-02-04).  

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar avslag på motionen.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det antaget.  
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§ 37 Dnr 2019-000102  

Revisionsrapport Grundläggande granskning avseende 
mål, ekonomistyrning och intern kontroll. 

Ledningsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Anta verksamhetens förslag till yttrande över revisionens granskningsrapport. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Revisionen har lämnat en rapport Grundläggande granskning av mål, 

ekonomistyrning och intern kontroll.  

Revisionen vill att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de rekommendationer 

och förslag som lyfts fram i rapporten, företrädesvis de som framgår av rapportens 

sammanfattning. 

Staben har utarbetat ett förslag till yttrande över revisionsrapporten. 

Kommunchef Fredrik Pahlberg föredrar ärendet.  

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna förslag till yttrande 

över revisionens granskningsrapport (Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande 

2019-02-15).       

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till verksamhetens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det antaget.  
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§ 38 Dnr 2019-000103  

Remiss gällande Organisation av enheten för 
tillsyn/tillstånd alkohol och tobak. 

Ledningsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Anta verksamhetens förslag till yttrande över remissen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Hudiksvalls kommun har utarbetat ett förslag till organisation av enheten för 

tillsyn/tillstånd för alkohol och tobak. 

Förslaget innebär att verksamheten för Nordanstigs och Hudiksvalls kommuner 

läggs över till den gemensamma nämnden Norrhälsinglands miljö- och 

räddningsnämnd.      

Kommunchef Fredrik Pahlberg föredrar ärendet.  

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna verksamhetens 

förslag till yttrande över remissen (Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande 2019-02-15).  

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till verksamhetens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det antaget.  
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§ 39 Dnr 2019-000020  

Information och övriga ärenden. 

Ledningsutskottets beslut 

Uppdra till verksamheten att se ta upp en överläggning med huvudmannen 

X-Trafik AB över tidtabellerna för studie- och arbetspendling utefter E4:an mellan 

Hudiksvall och Sundsvall.     

  

Sammanfattning av ärendet 

Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika ärenden och även 

väcka eventuella extraärenden. 

Informationer 

Ordföranden Stig Eng (C) informerar från ett företagsbesök på Hälsocentralen i 

Harmånger. Företaget upplever att deras anställda har svårare att använda 

kollektivtrafiken för att ta sig till arbetsplatsen nu, med den nya tidtabellen, än det 

var tidigare.  

      

      

      

 

 


