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§ 1 Dnr 2017-000351  

Godkännande av dagordning 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen med redovisade ändringar.  

Sammanfattning av ärendet 

Följande ärende läggs till: 

Tor Tolander (M) lyfter ärende ”Drakstaden”. 

Ordförande Stig Eng (C) lyfter ärende ”Upprättande av ekonomisk redovisning för 

projektet Fiskevårdsprojektet”.  
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§ 2 Dnr 2020-000115  

Coronavirusets inverkningar på Nordanstigs kommun 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund informerar: 

Corona-positiva provsvar över tid visar på uppgång i juli och med större 

smittspridning i december/januari, smittspridningen har nu åter minskat. 

Dagsaktuell statistik visar att antalet smittade i Nordanstigs kommun är 11 

konstaterade fall. Vi har en svacka i smittspridningen nu och man förbereder för en 

tredje våg.  

Sjukvården har varit belastad. I dagsläget anges det inte ligga någon på 

intensivvården (IVA) i Hudiksvall.  

Statliga restriktioner och rekommendationer påverkar situationen: 

distansundervisning i gymnasieskolan, stängda idrottshallar och badhus med mera. 

Förändringar i restriktionerna är att vänta under veckan.  

Krisledning sker 2–3 gånger i veckan.  

Vaccinationsläget går framåt. På torsdag ska äldrevården i Gnarp vara 

färdigvaccinerad, veckan därefter ska de övriga orterna vara klara. Att något vaccin 

levereras senare än väntat nationellt förväntas inte märkbart påverka Nordanstigs 

kommun.  
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§ 3 Dnr 2020-000171  

Verksamheten informerar  

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd, Kommunchef Erik Hedlund, samt Teknik- 

och miljöhandläggare Erland Jacobsen föredrar ärendet. 

 

Kommunchef Erik Hedlund informerar: 

-Rekrytering av 9 tjänster pågår centralt i kommunförvaltningen. Söktrycket är 

påtagligt med ett gott urval som resultat. Ansökningarna kommer från över hela 

landet. 

-Det systematiska brandskyddet inleds. En tjänst köps in på ett halvår till 

stabsenheten för arbetet. Denne börjar med det systematiska övergripande 

brandskyddsarbetet vilket det förväntas förenkla vidare brandskyddsarbete inom 

organisationen.  

 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

-Anställningar 

Flertalet ansökningar har inkommit till tjänster som utannonserats från 

verksamheten. Flera har anknytningar till Sundsvalls- och Gävleborgsregionen. 

-Coronastöd till föreningslivet 

Förra ledningsutskottet beslöt om ekonomiskt stöd till föreningslivet. Många 

ansökningar om stöd har inkommit. Ungdomsverksamhet prioriteras. Medlen 

belastar 2020 års budget, eventuellt också 2021 års budget i mindre mån. 

-Ostkustbanan (OKB) 

Förra året hade man ett antal möten. Staten meddelade att man inte kunde hålla den 

investeringsnivå man eftersträvade. Förväntningarna att kunna starta OKB inom 8–

10 år anses mindre sannolika nu.  

-E4:an 

Diskussion pågår med trafikverket avseende detaljplanskostnader. Kommunens 

princip att den som beställer detaljplanen betalar kostnaderna. Trafikverket 

bestrider och ärendet är upptaget på riksnivå för avgörande. 

Planarbetet är påbörjat. Man hoppas på att projekten genererar investeringar utifrån. 

Frågan avseende hastigheten på banorna diskuteras vidare. Statens Järnvägar (SJ) 

anser inte att man kan komma längre efter övriga Europa infrastrukturutveckling 

och att målet bör vara höghastighetsbanor med en hastighet på 350 km/h. Mot det 
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förhållningssättet ställs behovet att infrastrukturen ska nå ut bredare i Sverige som 

helhet och att 250 km/h är den hastighet som därför bör eftersträvas.  

-Vindkraftverksplaner vid/på Månberget i Jättendal 

Underrättelse angående vindkraft vid Månberget i Jättendal inkom till kommunen i 

december och kommunen ges möjlighet att besvara informationen. 

Ansökan inkom 2012 om tillstånd om 4 vindkraftverk på 150 meter vid Månberget i 

Jättendal. Alla kraven i enlighet med dåvarande gällande policy uppfylldes. Besluts 

togs i kommunfullmäktige 2016 att samtycka. I december 2020 meddelades att 

ansökan fått miljötillstånd. Kommunen meddelades tills 22 december 2020 att 

insända svar på informationen. Verksamheten anser inte att ytterligare inlägg 

behövs från kommunens sida. Erforderliga beslut är tagna i kommunfullmäktige.  

-Sommarjobb 2021 

Man kollar på konceptet ”sommarlovsentreprenör”, att driva företag. Avser åldrarna 

16–20. Konceptet har drivits framgångsrikt i bland annat Sundsvall och Härnösand. 

Man tar också emot sommarlovsarbetare till verksamheten i sommar. Dock inte 

inom hemtjänsten. 

-Förstärkning av samhällsbyggnadsenheten 

Ett ekonomiskt tillskott behövs inte. Många planer behöver genomarbetas. Man 

eftersträvar att anställa en planbyggnadsarkitekt. 

-Morängsviken 

8 tomter har sålts. Byggen av hus pågår. Piren arbetas med, de stora stenblocken 

intill piren ska flyttas på. Arbetet beräknas vara klart i år men man vet inte om det 

blir före eller efter sommaren. 

-Näringslivets mående 

En timanställning gjordes under sena 2020 för att sammanställa hur det står till med 

företagen i kommunen efter att Coronapandemin började påverka situationen. 

Vissa företag går det sämre med, andra går det mycket bra för. I stort mår 

näringslivet bättre än väntat. Vissa isattser görs, bland annat en ”Pizzeria-insats” där 

arbete sker för att attrahera en bredare målgrupp.  

-Utvecklingsmöte med Hassela Ski 

Omstart ska ske med Hassela Ski för att tillsammans med dem försöka utveckla 

destinationen. Möte sker om ca 2 veckor.  

-Regionala transportplanen 

Ett startmöte med Regionen hölls just innan jul. Vad som var viktigt för oss lyftes, 

så som gång- och cykelvägar. Fler möten kommer att hållas, regionen håller i 

processen.  

-Ombyggnation av omklädningsrummet på räddningsstationen i Hassela 

Är ännu ej avklarat men uppdraget är tilldelat och pågår. 
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Forts. § 3 

 

Erland Jacobsen, Teknik- och miljöhandläggare informerar: 

-Vägbelysningsstrategin 

Anläggningarna är generellt gamla. Äldre kvicksilverlampor byttes i stor grad ut 

under 2010-talet. Inom 10–20 år behövs byte ske igen. Även stolpar behöver bytas 

ut. Väldigt mycket gammal ledning och gamla stolpar finns idag. Besiktningar sker 

för att säkerställa en bra översyn av läget och behovet. Besiktningen görs även för 

att få en bild av när nya investeringar behöver göras. Investeringsbehovet anses vara 

stort, annars försvinner belysningspunkterna en efter en.  

Likabehandlingsprincipen är central i arbetet. Policy på vart belysning bör placeras 

utarbetas därför och underlaget för detta inhämtas från bland andra SKR och 

Vägverket. 

Stora delar avvägbelysningspunkterna i kommunen byggdes innan 

kommunsammanslagningen 1974. Avseende ägandefrågan av belysningspunkterna 

fattades beslut av kommunfullmäktige vid sammanträden 25 mars 1974 och 30 

september 1996.  

I kommunfullmäktige den 25 mars 1974 beslutades:  

Att ”kommunen ikläder sig samtliga driftkostnader för all befintlig vägbelysning 

inom Nordanstigs kommun samt” 

Att ”hemställa hos tekniska avdelningen inom kommunen göra en sammanställning 

över de eventuella nybyggnadsobjekt som kan komma ifråga inom Nordanstigs 

kommun och samtidigt därmed lämna förslag till prioriteringar” 

I kommunfullmäktige den 30 september 1996 beslutades att: 

”1. Huvudmannaskapet för vägbelysning enligt beslut från 1974 är liktydigt med 

ägande. 

2. Nedmonterad belysning i Hånick skall ej återbesättas. 

3. Innan beslut om nedmontering av vägbelysning tas skall tidigare ägare tillfrågas 

om de är villiga att överta samt svara för drift och underhåll av densamma.” 

Kommunfullmäktiges beslut överklagades till Länsrätten som den 6 mars 1997 

meddelade att de avslog överklagan.  

Beslutsunderlag 

1. Bildspel Vägbelysning LU januari, dokumentnr 123916.  
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§ 4 Dnr 2021-000028  

Verksamhetsuppföljning för Ledningsutskottets 
verksamheter och ekonomi 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Att graferna avseende antalet tjänsteresor fördelat på transportslag samt antalet 

företagsbesök lyfts fram till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd och ekonom Kalle Olsson föredrar ärendet. 

 

Månadsrapporterna 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar månadsrapport december för 

Tillväxt och Service (ToS).  

-Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron påverkas under 2020 av Coronavirusets påverkan på samhället. 

Många har i enlighet med kommunens rekommendationer arbetat hemifrån.  

-Bygglovsärenden  

Bygglovsärenden bidrar till positivt ekonomiskt resultat. 

-Hushållsavfall 

Coronaeffekten ger att fler städar sina uthus. Avfallet i ton ökar tillfälligt. Man har 

inte någon avsikt att höja taxor för avfallshantering. 

Andelen återbruk är fortsatt låg. Planer finns för att öka denna.  

-Företagsbesök.  

Siffran är fortsatt nere på 0. Man genomför kontakt digitalt i större utsträckning. 

-Antal besökare i simhallen 

Med gällande coronarestriktioner och rekommendationer så har antalet minskat 

till 0.  

-Antal kilometer tjänsteresor fördelat på transportslag 

Det är en hög nivå på resor med egen bil. 

 

Bokslut för verksamheten Tillväxt- och Service 2020 

Ekonom Kalle Olsson föredrar muntligen bokslut för verksamheten Tillväxt- och 

Service 2020: 

Siffrorna har precis sammanställts, andra sammanställningar är ännu ej klara. Inga 

stora förändringar gentemot siffrorna som visades i november. I december låg 

verksamheten plus ca 4,8 mkr.  
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Forts. § 4.  

 

EPC-projektet har ännu inte en större inverkan. Siffror för EPC ska redovisas då 

tanken med projektet är att det ska finansiera sig självt i längden. 

 

Siffror från månadsrapporten som man tar upp till kommunstyrelsen är de 

siffror som avviker. Följande ärenden lyfts fram till kommunstyrelsen: 

-Antalet tjänsteresor fördelat på transportslag 

-Företagsbesök 

 

Kommunchef Erik Hedlund lyfter att  

Trygghets och hälsofrågor bör lyftas till månadsredovisningen framöver.  

Beslutsunderlag 

1. Månadsrapport December, dokumentnr 123915.  
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§ 5 Dnr 2021-000019  

Överföring av investeringsmedel från 2020 till 2021 års 
investeringsbudget 

Ledningsutskottet föreslår 

att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla ombudgetering 

från 2020 till 2021 av följande investeringar som inte färdigställts under 2020. 

Ledningsutskottets beslut 

att uppdra verksamheten att precisera underlaget samt att redovisning av ärendet 

sker i kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet. 

Ekonomienheten har sammanställt slutredovisningar av 2020 års investeringar samt 

verksamheternas önskemål om ombudgetering till 2021. 

Ett underskott om 4,8 mkr för ännu ej utbetalda bidrag för fiberutbyggnad i 

kommunen föranleder ombudgetering.  

Oklarheter i dokumentet påpekas av ledamöter och föredragning av ekonom 

efterfrågas.  

Beslutsunderlag 

1. Ärende till LU 19 januari, med nedan angivna bilagor, dokumentnr 123874. 

Som bilaga; Erik Hedlunds och Marianne Unborgs tjänsteutlåtande 2021-01-13, 

Överföring av investeringsbudget från 2020 till 2021, samt Investeringar 2020 

Slutredovisning textdok. 

Förslag till beslut enligt tjänsteutlåtande: 

Kommunfullmäktige har att ta ställning till ombudgetering från 2020 till 2021 

för följande investeringar som inte färdigställts under 2020.  

Projekt förskolor         269 tkr 

Ventilation Bergsjögården     1 580 tkr 

Ombyggnad kommunhus för säkerhet och kris    4 724 tkr 

Ny förskola Gnarp           34 316 tkr 

Ombyggnad Arthur Engberg-skolan             4 167 tkr 

Vägbelysning             191 tkr 

Fastighetsnära insamling          954 tkr 

Industriområdet Knoget      2 289 tkr 

Totalt         48 490 tkr         
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Forts. § 5 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på verksamhetens förslag med tillägg om att 

föredragning av ärendet ska ske på kommunstyrelsens möte.    
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§ 6 Dnr 2021-000007  

Inköp Gävleborg - godkännande av budgetunderskott 
p.g.a. synnerliga skäl 

Ledningsutskottets beslut 

att återremittera ärendet för komplettering av underlaget.  

Sammanfattning av ärendet 

I februari 2020 beslutade direktionen för Inköp Gävleborg att revidera den tidigare 

antagna budgeten för 2020 då helt nya förutsättningar förelåg. 

Det nya beslutet innebar bl.a. att inga medlemsavgifter skulle tas ut av 

medlemmarna utan att kostnaderna skulle täckas från det egna kapitalet. 

I och med att inga medlemsavgifter skulle tas ut så uppkommer ett negativt resultat 

för förbundet 2020. Antagen budget för 2021 visar också ett underskott för 

förbundet. 

I diskussion påtalas att underlagt till ärendet brister, fattas och kan inte läsas för full 

förståelse.  

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2021-01-08, Yttrande över 

budget och underskott Inköp Gävleborg, dokumentnr 123814. 

Förslag till beslut enligt tjänsteutlåtande: 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

besluta 

att godkänna budget för 2021, samt 

att godkänna förbundet att under avvecklingen få driva verksamheten med 

befintliga medel i det egna kapitalet, samt 

att godkänna ett underskott i bokslutet samt budget under avvecklingen, samt  

att åberopa synnerliga skäl för att inte återställa underskottet med hänvisning till 

att förbundet är under avveckling.  

Yrkanden 

Ordförande Stig Eng (C) yrkar på återremiss för komplettering av underlaget.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.  
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§ 7 Dnr 2020-000316  

Ansökan om checkkredit 2021 för 
Nordanstig Vatten AB 

Ledningsutskottet föreslår 

att kommunfullmäktige beviljar Nordanstig Vatten AB en checkkredit på totalt 

15 mnkr under 2021 inom Nordanstigs kommuns koncernkonto.  

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstig Vatten AB ansöker om en fortsatt checkkredit inom Nordanstigs 

kommuns koncernkonto på 15 mnkr.  

För att kunna hantera det likvida flödet under 2021 bör checkkrediten på 

internkontot hos Nordanstigs kommun motsvara 15 mnkr. Checkkrediten ska 

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

Enligt styrelsebeslut 2020-10-28, § 33, ansöker Nordanstig Vatten AB om en 

checkkredit på 15 mnkr. 

Enligt kommunfullmäktigebeslut 2009-05-11 ska Nordanstig Vatten ABs 

checkkredit omvärderas varje år.  

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2020-11-11, Ansökan om 

checkkredit 2021 för Nordanstig Vatten AB, dokumentnr 122965, 

2. Ansökan om checkkredit 2021 för Nordanstig Vatten AB., med bilagor, 

dokumentnr 122958.  

Yrkanden 

Ordförande Stig Eng (C) yrkar bifall, med bifall från Tor Tolander (M), till 

verksamhetens förslag till beslut.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det antaget.  
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§ 8 Dnr 2020-000333  

Teckningsrätt för bank- och plusgiro 

Ledningsutskottets förslag 

att kommunstyrelsen beslutar ge följande personer teckningsrätt för bank- och 

plusgiro att gälla två i förening: Ola Wigg (S), Kalle Olsson, Marianne Unborg, 

Björn Hylenius, Irina Alexeeva, Stina Lundin, Erica Norling och Anna Filin.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska utse de personer som får teckningsrätt för bank- och plusgiro 

för Nordanstigs kommun att gälla från 2 februari 2021.  

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2020-12-03, Teckningsrätt 

för bank- och plusgiro., dokumentnr 123385.  

Yrkanden 

Ordförande Stig Eng (C) yrkar bifall, med bifall från Ola Wigg (S), till 

verksamhetens förslag till beslut.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det antaget.  
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§ 9 Dnr 2021-000010  

Internkontrollrapport 2020 och Internkontrollplan för 
2021 

Ledningsutskottet beslutar   

att föreslå ledningsgruppen följande internkontrollmoment av ledningsutskottets 

verksamheter för internkontroll: 

-Sker diarieförs i enlighet med lagen? Stickprovskontroll kan utföras.  

-Bryts upphandlingskriterier/kravställning avseende LOV/LOU-upphandlingar? 

Kontroll kan utföras av Utvecklings- och upphandlingsenheten. 

Avseende HR/Lön föreslås; 

-Betalar vi ut rätt lön? Stickprovskontroll kan utföras av Ekonomienheten. 

-Har vi rätt attestant på lön? Stickprovskontroll kan utföras. 

-Finns anställningsavtal för personal? Stickprovskontroll kan utföras. 

Avseende kommunstyrelsen/kommunfullmäktige föreslås; 

-korrekt arvoderingen av förtroendevalda? Kontroll kan utföras av HR/lön. 

Avseende Ekonomienheten föreslås; 

-betalar vi korrekt till leverantörerna? Kontroll kan utföras av Ekonomienheten. 

-kontroll av alla manuella utbetalningar.  

-kontroll av Representation, samt även när attestanterna är med i representationen? 

Stickprovskontroll kan utföras av Ekonomienheten. 

Avseende Utveckling- och upphandlingsenheten föreslås; 

-görs direktupphandlingar korrekt och dokumenteras dessa? Kontroll kan 

genomföras av Ingvar och diariet. 

Avseende Tillväxt och service föreslås; 

-Uppföljning av miljöfarligt avfall vid återvinningscentralerna enligt nya direktiv 

från Naturvårdsverket – används rätt rutiner. 

-Kontanthantering inom verksamheten ska vara säker och svår att manipulera. 

-Redovisas delegationsbeslut i tillräcklig omfattning. Momentet omfattar både 

Tillväxt- och Service och Stab. Personal ska utbildas i vad delegationsbeslut är.  

-Är verksamheten avtalstrogna eller genomförs det upphandling vid avsaknad av 

avtal. 

-Vid investeringsprojekt, säkerställ att det inte finns möjlighet till otillbörligt 

varuuttag.  

Sammanfattning av ärendet 

En internkontrollplan för 2021 tas fram.  

Inom respektive utskottet ska man bereda vilka delar av den egna verksamheten 

som internkontrollen 2021 förslagsvis ska fokusera på. Ledningsutskottet har 

därefter att föreslå kommunstyrelsen om att fastställa internkontrollplan för 2021.   
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Forts. § 9 

 

Förslag till internkontrollmoment avser händelser /avvikelser i verksamheten som 

bedöms av professionen bör lyftas till ansvarigt utskott att hanteras. 

För de av verksamheten identifierade risker som förs till internkontrollplanen ska 

kontrollaktiviteter beslutas. Kommunstyrelsen ansvarar för att kontrollmoment 

kopplat till identifierad risk beslutas samt inom vilken verksamhet 

kontrollmomentet ska utföras.  

Ledningsutskottets verksamheter har lyft moment i den egna verksamheten som 

internkontrollen 2021 förslagsvis ska fokusera på. De, samt även korrekt 

diarieföring av inkomna handlingar och uppföljning av kravställan vid upphandling 

genom lagarna LOU och LOV, föreslås av ledningsutskottet som 

internkontrollmoment av ledningsutskottets verksamheter.  

Förslagen har inte diskuterats i ledningsgruppen.  

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds tjänsteutlåtande 2021-01-08, Förslag till internkontrollplan 2021 

för Ledningsutskottets verksamheter, dokumentnr 123799, 

2. Internkontroll ToS, dokumentnr 123873.  

Yrkanden 

Ordförande yrkar att de av verksamheten förslagna och de i diskussionen lyfta 

förslagen på internkontrollmoment föreslås ledningsgruppen.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.  
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§ 10 Dnr 2020-000276  

Vattenförsörjningsplan 2020 

Ledningsutskottets beslut 

att ärendet skickas vidare till kommunstyrelsen för mer information.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet. 

Enligt vattendirektivet, EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG), ska anges vad 

EU-länderna minst ska klara vad gäller vattenkvalitet och tillgång på vatten. Denna 

vattenförsörjningsplan är Nordanstigs kommuns inventering och förklaring till hur 

direktivets krav kan uppnås.  

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2020-10-11, 

Nordanstigs kommuns vattenförsörjningsplan, dokumentnr 122352,   

Förslag till beslut enligt tjänsteutlåtande: 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

att fastställa den för Nordanstigs kommun, av Mittsverige Vatten AB framtagna 

vattenförsörjningsplan. 

2. Vattenförsörjningsplan Nordanstig 20201125, med bilagor, dokumentnr 123906.  

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar, med bifall av Tor Torlander (M), att ärendet skickas vidare till 

kommunstyrelsen för mer information.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs (S) yrkande och finner det antaget.  
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§ 11 Dnr 2020-000260  

Rese och fordonspolicy 

Ledningsutskottets beslut 

att kommunfullmäktige beslutar att anta Rese- och fordonspolicy för Nordanstigs 

Kommun, 

att kommunfullmäktige beslutar att Rese- och mötespolicy för Nordanstigs 

Kommun, dnr. 2014-000251, upphör att gälla, 

att uppdra verksamheten bereda till kommunstyrelsen ett förslag om att anta 

Fossilfritt Sveriges Klimatväxlingsutmaning.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet. 

Rese och fordonspolicyn syftar till att styra kommunens tjänsteresor mot ett 

miljöanpassat, trafiksäkert och kostnadseffektivt resande. Det är en del i arbetet för 

att uppnå kommunens miljö- och klimatmål. Resepolicyn gäller för alla 

medarbetare och förtroendevalda i Nordanstigs kommun som genomför resor i 

tjänsten och som betalas av Nordanstigs kommun.  

Beslutsunderlag   

1. Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2020-09-16, Rese- och 

fordonspolicy, dokumentnr 121928,  

Förslag till beslut enligt tjänsteutlåtande: 

Att kommunstyrelsen beslutar att anta Rese- och fordonspolicy för Nordanstigs 

Kommun inklusive rutin för klimatväxlingsavgift. 

Anta Fossilfritt Sveriges Klimatväxlingsutmaning 

Att Rese- och mötespolicy för Nordanstigs Kommun, dnr. 2014-000251, upphör 

att gälla. 

2. Bilaga 1 Rese- och fordonspolicy, dokumentnr 122396, 

3. Bilaga 2 Klimatväxlingsutmaning, dokumentnr 122398.  
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§ 12 Dnr 2021-000027  

Nya ägardirektiv för Fiberstaden AB 

Ledningsutskottets beslut 

att uppdra till verksamheten att till kommande kommunstyrelsesammanträde 

förbereda ärendet.       

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande Stig Eng (C) föredrar ärendet. 

Fiberstaden AB har avsatt pengar för utbyggnad av fibernät i Hudiksvalls kommun 

med ca 4 mkr och i Nordanstigs kommun med ca 1 mkr. För att möjliggöra 

utbyggnad behöver ägardirektiven revideras. 

Behovet av justering av ägardirektiv för Fiberstaden AB diskuteras. Fiberstaden AB 

ägs gemensamt av Nordanstigs och Hudiksvalls kommun och ändringar av 

ägardirektiv behöver genomföras i samarbete mellan Nordanstigs och Hudiksvalls 

kommuner.  

Hudiksvalls kommun anges arbeta med ett förslag till beslut i frågan. 

Uppdra verksamheten att till kommunstyrelsen förbereda ärendet.     
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§ 13 Dnr 2020-000330  

Försäljning av fastigheten Östanå 3:58 i Ilsbo 

Ledningsutskottets förslag 

att kommunfullmäktige besluta att försälja del av Östanå 3:58. Att syftet med detta 

ska vara att säkerställa att Östanå 3:32 har sitt bostadshus helt på egen mark.  

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten Östanå 3:32 har en del av sitt bostadshus över fastighetsgränsen till den 

kommunägda fastigheten Östanå 3:58. Med en fastighetsreglering skulle detta 

kunna åtgärdas och försäljas till fastigheten Östanå 3:32 som ägs av Stefan Karelius 

och Madeleine Karelius.    

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2021-01-15, Beslut om 

att försälja del av Östanå 3:58, med bilaga, dokumentnr 123892.  
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§ 14 Dnr 2020-000337  

Ny idrottshall i Bergsjö 

Ledningsutskottets beslut 

att godkänna informationen, samt  

att skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet. 

Behov finns av mer idrottshall, mer yta, så att skolelever får tillgänglighet till mer 

idrott. Man vill helst bygga en riktig idrottshall men skolområdet har idag inte 

tillgängligt utrymme. Tillfällig lösning finns utrymme för närmare centrum samt 

intill Bergsjö idrottsplats, den senare är närmare skolan. Skulle man ha den 

tillfälliga lokalen intill idrottsplatsen så kan man möjligen hyra in sig för 

användning av deras ombytesrum.   

Ledningsutskottet tar ärendet som information och skickar ärendet vidare till 

kommunstyrelsen där rapport kan ges och om möjligt även komma med förslag till 

beslut.  

Beslutsunderlag 

1. Protokollsutdrag KS fastig 2020-12-10  § 14 KS-beredningens förslag till 

framtida fastighetsinvesteringar., dokumentnr 123634.  
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§ 15 Dnr 2016-000258  

Information: Milsbro och Gällsta kraftverk, Gnarpsån, 
Fiskevårdsprojekt, utrivning av dammarna  

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

För att genomföra alla delar av Fiskevandringsprojektet med alla delprojekt ska 

kostnadsbedömningar genomföras: vilka pengar går att få utifrån och via 

uppväxling? Bedömningen ska sammanställas för att säkerställa transparens. 

Bedömningen sammanställs även bakåt i tiden avseende vilka pengar man fått 

utifrån och via uppväxling (bidrag). 

En svårighet har uppstått då provsänkningen som gjorts vid Milsbro och Gällsta 

kraftverk inte gick som man ville. Provsänkning har avbrutits för vintern och 

omarbetas nu. Vattennivåerna har sjunkit mer än förväntat i angränsande brunnar 

vid provsänkningen.  
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§ 16 Dnr 2020-000288  

Nytt särskilt boende för äldre 

Ledningsutskottets beslut 

att uppdra verksamheten bereda ärendet inför nästa ledningsutskott.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

En preliminär tidsplan för nytt SÄBO i Bergsjö presenteras. Som helhet beräknas en 

process som tar ca 20 månader: från beslut i ledningsutskottet tills det att inflyttning 

kan ske. Processen inkluderar inte endast beslut om placering, planbesked, 

inredningsplanering, bygglov, beställning av entreprenad, entreprenad 

genomförande, och inflyttning. Preliminär tidsplan sträcker sig från januari/februari 

2021 till mars/april 2024.  

Demokratiskt beslut om placering sker förhoppningsvis inom 1 till 2 månader. 

Sandra Bjelkelöv (SD) påpekar att SÄBO-verksamhet med fördel inte bedrivs i 

fastighet som är indelad i många våningar. Utsikt är bra men direkt närhet och 

åtkomst till vatten är inte en uppenbar fördel för SÄBO-verksamhet.  
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§ 17 Dnr 2020-000234  

Fastighetsförvärv / Markbyte Hassela 

Ledningsutskottets beslut 

att uppdra verksamheten bereda ärendet till kommande ledningsutskott.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

Ett markbyte med Holmen skog kan vara aktuellt inför framtiden så att kommunen 

får tillgång till mark närmare tätbyggd ort. Sådan mark kan användas för kommande 

generationer i ort som växer. 

Värdering av mark har genomförts strax innan jul. Värderingen används för att 

jämföra med mark man redan äger, som underlag inför ett eventuellt byte av mark. 

Underlagen visar på stor skillnad i värdena på markerna, detta verkar bero på de 

olika typerna av skog som finns på de olika markerna. En eventuell ändring av 

arealerna som avsetts att bytas kan ske så att värdena närmar sig varandra. Ett 

resultat av detta är att kommunen kanske då inte tillgängliggör området som 

kommunen vill. Vidare diskussion behöver göras.  

Frågan återkommer till senare ledningsutskott.  
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§ 18 Dnr 2020-000307  

Motion för effektivisering i hanteringen av  
inkomna motioner 

Ledningsutskottet föreslår 

Fullmäktige beslutar 

Bevilja motionen. 

Uppdra till Fullmäktigeberedningen för demokrati att utarbeta ett förslag till 

riktlinjer för motioner och motionssvar.  

Sammanfattning av ärendet 

Tor Tolander (M) m.fl. har lämnat en motion där de föreslår att förvaltningen får i 

uppdrag att ta fram en policy för motionshantering i enlighet med motionens 

argumentation samt att motionen behandlas skyndsamt.  

Beslutsunderlag 

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

motion om effektivisering i hanteringen av inkomna motioner., dokumentnr 123761, 

2. Motion för effektivisering i hanteringen av inkomna motioner, 

dokumentnr 122799.           

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det antaget.  
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§ 19 Dnr 2020-000266  

Motion om att göra motioner tillgängliga på 
kommunens hemsida 

Ledningsutskottet föreslår 

Fullmäktige beslutar 

En tidigare inlämnad motion, med ett i stort sett lika förslag som i denna motion, 

har under 2020 beslutats i kommunfullmäktige och därefter hanterats av 

Fullmäktigeberedningen för demokrati. Utfallet av den hanteringen är att samtliga 

motioner som idag är öppna, så snart som möjligt, kommer att läggas ut på 

kommunens webbplats och motionernas behandling och status ska kunna följas. 

Motionen kan därmed anses besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 

Sandra Bjelkelöv (SD), Tor Tolander (M), Per-Ola Wadin (L), Patric Jonsson (KD) 

och Andreas Högdahl (NoP) har lämnat en motion där de föreslår att inkomna 

motioner, motioner som är under handling och besvarade motioner görs 

lättillgängliga för medborgarna på Nordanstigs kommuns webbplats samt att 

motionerna görs tillgängliga för nedladdning.  

Beslutsunderlag 

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

motion om att göra motioner tillgängliga för allmänheten via ett register på 

kommunens hemsida., dokumentnr 123746, 

2. Motion om att göra motioner tillgängliga på kommunens hemsida., 

dokumentnr 121987.          

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det antaget.  
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§ 20 Dnr 2018-000007  

Information och övriga ärenden 

Ledningsutskottets beslut i extraärendet ”Drakstaden” 

att notera att ledningsutskottet har fått information om oro gällande personalpolitik i 

hemtjänstföretaget Drakstaden.  

 

Ledningsutskottets beslut i extraärendet ”Upprättande av redovisning 
för projektet Fiskevårdsprojektet” 

att uppdra verksamheten att ta fram ekonomisk redovisning för projektet 

Fiskevårdsprojektet inför nästa ledningsutskott.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Extra ärenden  

Drakstaden 

Tor Tolander (M) lyfter ärendet. 

Oro finns över hur företaget Drakstaden bedriver sin personalpolitik/personalansvar 

som hemtjänstutförare i kommunen. Omfattningen och uppgifter avseende denna 

oro efterfrågas. Det sägs att personal har kontaktat facket.  

En utredning pågår avseende möjliga styrformer av hemtjänstutförandet i 

kommunen.  

Ledningsutskottet noterar att man har fått information i ärendet. 

 

Upprättande av redovisning för projektet Fiskevårdsprojektet 

Stig Eng (C) lyfter ärendet. 

Ekonomisk redovisning har efterfrågats avseende projektet. Verksamhetschef Hans-

Åke Oxelhöjd påpekar att arbetet pågår men att det ska tillgängliggöras. 

 

Beslutsunderlag  

Avseende extraärende Upprättande av redovisning för projektet 

Fiskevårdsprojektet 

1. Håkan Larssons e-post, 2021-01-17, Skrivelse till ledningsutskottet om 

vattenkvalité i Mellanfjärden, dokumentnr 123896. 

                                 

 


