
 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-11 
 

 

  
 

 

Plats och tid Hagängsgården i Harmånger, måndagen den 11 november 2019 kl 08:15-15:00. 

Beslutande 
 

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

Ersättare 
Sandra Bjelkelöv (SD) 
Petra Modée (V) 

Övriga deltagande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utses att justera 

Eva Engström, kommunsekreterare 
Hans-Åke Oxelhöjd, verksamhetschef 
 
 
 
 
 
 
 
Per-Ola Wadin (L) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö 2019-11-25 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 191-213 

 Eva Engström  

 Ordförande 

  

 Stig Eng  

 Justerare 

  

  Per-Ola Wadin   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Ledningsutskottet 

Sammanträdesdatum 2019-11-11 

Datum då anslaget sätts upp 2019-11-26 Datum då anslaget tas ned 2019-12-18 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Bergsjö 
 

Underskrift 

  

 Eva Engström  



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(31) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-11 
 

 

  
 

Ärendelista 

§ 191 Dnr 2017-000351 
Godkännande av dagordning. ............................................................ 4 

§ 192 Dnr 2018-000005 
Verksamheten informerar. .................................................................. 5 

§ 193 Dnr 2018-000290 
Verksamhetsuppföljning för Ledningsutskottets verksamheter. .......... 6 

§ 194 Dnr 2018-000416 
Kommunstyrelsens delegationsordning, Inköp. .................................. 7 

§ 195 Dnr 2019-000299 
Remiss: Regional utvecklingsstrategi för Gävleborgs län 2020-2030 . 9 

§ 196 Dnr 2019-000441 
Projekt-/visionsbidrag - prioriteringsområden 2020. ......................... 10 

§ 197 Dnr 2019-000031 
Utredning om uthyrning av kommunens lokaler på fritiden. .............. 11 

§ 198 Dnr 2019-000417 
Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens Spontankassa 2019 
Transportabel bastu ......................................................................... 13 

§ 199 Dnr 2019-000448 
Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens Spontankassa 2019 
Renovering av skjutvägg .................................................................. 14 

§ 200 Dnr 2019-000452 
LONA-bidrag för Restaurering och utveckling av kulturbärande 
markanvändning på Ersk-Matsgården .............................................. 15 

§ 201 Dnr 2019-000414 
Samverkan i Hälsingland ................................................................. 16 

§ 202 Dnr 2019-000403 
Övertagande av drift för belysningspunkter i Hassela....................... 18 

§ 203 Dnr 2019-000315 
Gemensamt reglemente för kommunstyrelsens beredande råd ....... 19 

§ 204 Dnr 2019-000047 
Motion om alkolås på kommunens fordon. ....................................... 20 

§ 205 Dnr 2018-000058 
Verksamhetsuppföljning - Studiebesök Knoget i Harmånger och 
Stallet i Strömsbruk .......................................................................... 21 

§ 206 Dnr 2019-000372 
Rivning av fd skolbyggnad i Strömsbruk, Stallet. .............................. 22 

§ 207 Dnr 2019-000342 
Informationssäkerhetspolicy för Nordanstigs kommun. .................... 24 

§ 208 Dnr 2019-000424 
Sammanträdesdatum för 2020. ........................................................ 25 

§ 209 Dnr 2019-000450 
Studie om fiskefredade områden i Bottenhavet ................................ 26 

§ 210 Dnr 2019-000464 
Höjning av Fjärrvärmetaxan 2020. ................................................... 27 

§ 211 Dnr 2019-000463 
Fördjupad samverkan inom Digitalt slutarkiv .................................... 28 

§ 212 Dnr 2014-000123 
Industriområdet Knoget, Rösta 8:19 i Harmånger. ........................... 30 

§ 213 Dnr 2019-000470 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(31) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-11 
 

 

  
 

IUC södra Norrlandskusten, en del av Företagsutbildarna. .............. 31 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(31) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-11 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 191 Dnr 2017-000351  

Godkännande av dagordning. 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen med redovisade ändringar.  

Sammanfattning av ärendet 

Ledningsutskottet ska godkänna dagordningen. 

Följande ärenden tas bort: 

Ärende 15 Nytt avtal för drift av vattenkraftverken 

Ärende 21 Fördelning av riks i kommunkoncernen vid företagsetableringar.  
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§ 192 Dnr 2018-000005  

Verksamheten informerar. 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar om följande aktuella ärenden 

inom Samhällsutveckling och kommunikation: 

• Enhetschef på Bygg och Plan är utsedd. 

• Rekrytering pågår av enhetschef till Teknik och Hållbarhet. 

• Arbetet med den nya översiktsplanen tar längre tid än planerat. En del av 

arbetet behöver justeras. Ny tidsplan för arbetet presenteras på 

ledningsutskottet i december 2019. 

• Julmarknaden på Ersk-Matsgården blev lyckad, ca 1 500 besökare. 

• Två strandskyddsärende som har gått till Mark- och miljödomstolen för 

prövning. 

• Kommunen och Holmen Skog har träffats för samtal om framtida samarbeten, 

bl.a. borrning för grundvattennivå i Gnarp. 

• Fiberservitut för ett arbete som har genomförts 2017 på mark ägd av Holmen 

Skog. 

• Inventering av så kallade ödehus. 

• Nordanstig marknadsförts på turistbyrån i Myre, Kvissleby. 

• Nya E4:an - verksamheten har regelbundna möten med Trafikverket. Byggstart 

troligen under 2020. Många av våra detaljplaner kommer att behöva justeras 

med anledning av nya E4:an och förhandlingar pågår med Trafikverket om 

kostnaden för dessa justeringar. 

• Ostkustbanan - planerad byggstart 2029-2030. Detaljplaner behöver även här 

justeras. Antal tågstopp i kommunen diskuteras. Kommunen, Region 

Gävleborg och Trafikverket bör träffas i början av 2020 för fortsatt diskussion. 

• Inom Staben pågår omflyttningar av personal. Karin Henningsson går in som 

enhetschef för Vård och Omsorg. 
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§ 193 Dnr 2018-000290  

Verksamhetsuppföljning för Ledningsutskottets 
verksamheter. 

Ledningsutskottets beslut 

1. Uppdra till verksamheten att vid nästa ledningsutskott redovisa en uppföljning 

av skolmaten med antal lagade portioner, mängden matsvinn och matens 

näringsinnehåll.  

2. I övrigt godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd redovisar uppföljning av de olika 

verksamheterna under ledningsutskottet, genom volymer och nyckeltal per 

oktober 2019.  

Stabens verksamheter: Prognosen på helår visar ett positivt resultat. Sjukfrånvaron 

är lite högre. 

Samhällsutveckling och kommunikations verksamheter: Den ekonomiska 

prognosen på helår är ett överskott trotts att driften av Ersk-Matsgården varit mer 

kostsam än budget. Detta beror på att personalkostnaderna varit lägre än budget 

men också allmän kostnadsmedvetenhet. Sjukfrånvaron är låg. 

Färre antal bygglovsansökningar och därmed mindre intäkter. 

Antal årsarbetare, sjukfrånvaron, antal ärenden hos turistbyrån, trafik på 

upplevnordanstig.se, antal bygglov, startbesked och tillsynsärenden samt antal 

följare på sociala medier. 

Teknik och Hållbarhet: Den ekonomiska prognosen på helår är ett överskott med 

6 miljoner kronor. 4 miljoner av dessa kommer av det i förtid avslutade hyresavtalet 

med Region Gävleborg för hälsocentralen i Bergsjö. 

Vidare redovisas antal årsarbetare, sjukfrånvaron samt att antalet tjänsteresor har 

ökat.  
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§ 194 Dnr 2018-000416  

Kommunstyrelsens delegationsordning, Inköp. 

Ledningsutskottets föslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Delegera till kommunchef att besluta om anbudsförfrågan och 

tilldelningsbeslut för upphandling över tröskelvärdet (år 2019; 2 096 097 kr). 

2. Vidaredelegera till verksamhetschef att besluta om anbudsförfrågan och 

tilldelningsbeslut för upphandling upp till tröskelvärdet 

(år 2019; 2 096 097 kr). 

3. Vidaredelegera till enhetschef och IT-strateg att besluta om anbudsförfrågan 

och tilldelningsbeslut för upphandling inom ramen för direktupphandling  

(år 2019; 586 907 kr). 

4. Delegera till kommunchef samt vidaredelegera till verksamhetschef, 

enhetschef och IT-strateg att avropa inom ramen för anvisade upphandlingar 

(IT-strateg tillagd). 

5. Delegera till kommunchef samt vidaredelegera till verksamhetschef, 

enhetschef och IT-strateg att teckna avtal inom ramen för verksamhetsplan och 

tilldelad budget under innevarande verksamhetsår/budgetår (IT-strateg tillagd).  

6. Samtliga delegeringar gäller inom ramen för tilldelad budget. 

7. Uppdra till verksamheten att följa upp köptroheten mot avtalen. 

8. Delegationsbesluten ska redovisas till kommunstyrelsen månatligen.  

Sammanfattning av ärendet 

Inköp Gävleborg är under avveckling och ett upphandlingsnätverk mellan 

hälsingekommunerna är under uppbyggnad. Inköp Gävleborg har hittills på 

kommunernas uppdrag genomfört upphandlingar, men också formellt fattat 

upphandlingsbesluten och skrivit på avtalen. 

Nordanstigs kommun kommer nu själv fatta beslut om upphandlingar. Det innebär 

att kommunen väsentligen behöver höja nivåerna för beslut om upphandlingar samt 

antagande av anbud.   

Enhetschef Mats Widoff och upphandlingsstrateg Ingvar Berg föredrar ärendet.  
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Forts. § 194 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen delegerar att ta beslut om upphandling 

enligt följande: Delegera till kommunchef att besluta om anbudsförfrågan och 

tilldelningsbeslut för upphandling över tröskelvärdet (år 2019; 2 096 097 kr). 

Vidaredelegera till verksamhetschef att besluta om anbudsförfrågan och 

tilldelningsbeslut för upphandling upp till tröskelvärdet (år 2019; 2 096 097 kr). 

Vidaredelegera till enhetschef och IT-strateg att besluta om anbudsförfrågan och 

tilldelningsbeslut för upphandling inom ramen för direktupphandling (år 2019; 

586 907 kr). Delegera till kommunchef samt vidaredelegera till verksamhetschef, 

enhetschef och IT-strateg att avropa inom ramen för anvisade upphandlingar (IT-

strateg tillagd). Delegera till kommunchef samt vidaredelegera till verksamhetschef, 

enhetschef och IT-strateg att teckna avtal inom ramen för verksamhetsplan och 

tilldelad budget under innevarande verksamhetsår/budgetår (IT-strateg tillagd). 

Samtliga delegeringar gäller inom ramen för tilldelad budget (Fredrik Pahlbergs och 

Mats Widoffs tjänsteutlåtande 2019-10-25).  

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(31) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-11 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 195 Dnr 2019-000299  

Remiss: Regional utvecklingsstrategi för Gävleborgs 
län 2020-2030 

Ledningsutskottets beslut 

Anta förslag till remissyttrande med de justeringar som framkommit i 

diskussionerna samt tillägga en komplettering under punkt 5.2 med mer spårbunden 

kollektivtrafik samt fler stationslägen i längs sträckan Gävle-Nordanstig-Sundsvall.  

Sammanfattning av ärendet 

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) visar hur vi vill att Gävleborg ska 

utvecklas framåt. Den ska vara vägledande för allt regionalt utvecklingsarbete i 

länet. Ett förslag till ny regional utvecklingsstrategi (RUS) är framtagen i bred 

samverkan mellan många olika aktörer i länet under ledning av Region Gävleborg. 

Arbetet har pågått sedan hösten 2017 och involverat många personer som 

representerar aktörer i offentlig sektor, näringsliv, högskola och föreningsliv. 

400 personer har deltagit vid Framtidsdagar och utöver det 400 personer i olika 

dialoger i mindre grupperingar på lokal och regional nivå.  

Region Gävleborg har lagt ut förslaget på remiss och synpunkter kan lämnas senast 

20 november 2019. 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet och förslaget till yttrande 

över remissen.  

      

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till förslaget med de justeringar som framkommit i 

diskussionerna. 

Stig Eng (C) yrkar att remissförslaget ska kompletteras under punkt 5.2 med mer 

spårbunden kollektivtrafik samt fler stationslägen i längs sträckan Gävle-

Nordanstig-Sundsvall.  

Propositionsordning 

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

antagna.  
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§ 196 Dnr 2019-000441  

Projekt-/visionsbidrag - prioriteringsområden 2020. 

Ledningsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

2020:s projekt-/visionsbidrag ska främja  

• Barn och unga 

• Uppväxling av medel 

• Utveckling av föreningens verksamhet och/eller bygden 

• Medborgarnyttiga aktiviteter  

• Folkhälsan 

Utse kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S), ledningsutskottets ordförande 

Stig Eng (C) och oppositionsföreträdare Tor Tolander (M) att ingå i arbetsgruppen 

inför beredningen av projekt- och visionsbidragen.  

Sammanfattning av ärendet 

Inför ansökningsomgången av projekt-/visionsbidragen 2020 vill förvaltningen att 

kommunstyrelsen beslutar vilka typer av projekt som ska prioriteras. 

Genomgången av tidigare års ansökningar och beviljade projekt visar tydligt 

behoven hos föreningarna. Projekten som föreningarna söker bidrag för är till mer 

än 50% renovering, inventarier och byggnation. Större delen av de sökande 

föreningarna är idrottsföreningar, som oftast har verksamhet för barn och unga.  

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår ledningsutskottet föreslå kommunstyrelsen 

besluta att 2020:s projekt-/visionsbidrag ska främja Barn och unga, Uppväxling av 

medel, Utveckling av föreningens verksamhet och/eller bygden samt 

Medborgarnyttiga aktiviteter (Hans-Åke Oxelhöjds och Helena Havelas 

tjänsteutlåtande 2019-11-07).  

Yrkanden 

Sigbritt Persson (S) med bifall av Tor Tolander (M) yrkar tillägga att projekten ska 

främja folkhälsan.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Sigbritt Perssons yrkande och finner det antaget.  
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§ 197 Dnr 2019-000031  

Utredning om uthyrning av kommunens lokaler på 
fritiden. 

Ledningsutskottets förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Simhallen i Bergsjö öppnas med tider för bad/motionssim för allmänheten 

enligt lagt förslag, innefattar då personal till badhuset med timanställningar  

(tabell B i bilaga 1). 

2. Tider och kostnaden för hyra, samt entréavgift för simhallen ändras enligt lagt 

förslag (tabell C i bilaga 1). 

3. Tider och kostnaden för hyra av idrottssalarna på Bergsjö skola, Ilsbo skola, 

Bringstaskolan (nya och gamla), samt Arthur Engbergs skola ändras enligt lagt 

förslag (tabell D i bilaga 1). 

4. Rutinerna för uthyrning av kommunens lokaler på fritiden ändras enligt lagt 

förslag, med införande av ett webbaserat system för bokning, bidragshantering, 

samt föreningsregister. Det innebär att verksamheten uppdaterar de aktuella 

idrottssalarna/simhallen med ett modernt lås-/passersystem, istället för 

traditionella nycklar (bilaga 1). 

Ledningsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Investeringarna finansieras inom anslag för fastigheter, samt att 

driftskostnadsökningen finansieras inom budgetram. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen har fått uppdraget att utreda förutsättningarna och 

möjligheterna till att öppna badhuset för allmänheten, samt att lämna förslag på 

rutiner för uthyrningen av kommunens lokaler. 

Verksamheten anser att vi kan öppna badhuset för allmänheten med några öppna 

tillfällen under veckan, samt att det finns ett behov av att delvis förändra rutiner och 

samordna uthyrningen av kommunens lokaler. Inköp av ett boknings och 

bidragssystem, med funktioner som kopplas till ett lås-/passersystem blir centrala 

delar i detta. Finansiering utifrån utökade intäkter, medel inom befintlig ram, samt 

ur redan fastslagen investeringsbudget (tabell A i bilaga 1).   

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet.  
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Forts. § 197 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta: att simhallen i Bergsjö öppnas upp med allmänna tider 

för bad/motionssim enligt lagt förslag, innefattar då personal till badhuset med 

timanställningar (tabell B i bilaga 1). att tider och kostnaden för hyra, samt 

entréavgift för simhallen ändras enligt lagt förslag (tabell C i bilaga 1). att tider och 

kostnaden för hyra av idrottssalarna på Bergsjö skola, Ilsbo skola, Bringstaskolan 

(nya och gamla), samt Arthur Engbergs skola ändras enligt lagt förslag (tabell D i 

bilaga 1). att rutinerna för uthyrning av kommunens lokaler på fritiden ändras enligt 

lagt förslag, med införande av ett webbaserat system för bokning, bidragshantering, 

samt föreningsregister. Att vi även uppdaterar de aktuella idrottssalarna/simhallen 

med ett modernt lås-/passersystem, istället för traditionella nycklar (förslaget 

beskrivs utförligare nedan, samt i bilaga 1). Vidare föreslår 

kommunstyrelseförvaltningen LU föreslå KS besluta: att investeringar finansieras 

inom anslag för fastigheter, samt att driftskostnadsökningen finansieras inom ram 

(Hans-Åke Oxelhöjds och Andreas Mossnelids tjänsteutlåtande 2019-11-06).   

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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§ 198 Dnr 2019-000417  

Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens 
Spontankassa 2019 Transportabel bastu 

Ledningsutskottets beslut 

Hänvisa föreningen till att söka bidrag ur 2020:s projekt/visionsbidrag.  

Sammanfattning av ärendet 

Moningsands samfällighetsförening söker 25 000 kronor i bidrag ur 

kommunstyrelsens spontankassa för att bygga en transportabel bastu som ska finnas 

tillgänglig för allmänheten att hyra.    

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att ledningsutskottet beslutar hänvisa föreningen till att söka 

bidrag ur 2020:s projekt/visionsbidrag (Hans-Åke Oxelhöjds och Helena Havelas 

tjänsteutlåtande 2019-10-27).  

Yrkanden 

Tor Tolander (M) yrkar bifall till verksamhetens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Tor Tolanders yrkande och finner det antaget.  
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§ 199 Dnr 2019-000448  

Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens 
Spontankassa 2019 Renovering av skjutvägg 

Ledningsutskottets beslut 

Hänvisa föreningen att söka bidrag ur 2020:s projekt/visionsbidrag.  

Sammanfattning av ärendet 

Stocka Bågskytteklubb söker 25 000 kronor ur kommunstyrelsens spontankassa till 

att byta ut skjutväggen i träningslokalen till en ny mer hållbar och hälsosammare 

skjutvägg. Den gamla skjutväggen dammar och kan orsaka allergireaktioner hos 

människor med allergi. En ny skjutvägg kan därför också locka nya medlemmar 

som på grund av allergi annars inte kan vistas i träningslokalen.   

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att ledningsutskottet beslutar hänvisa föreningen att söka 

bidrag ur 2020:s projekt/visionsbidrag (Hans-Åke Oxelhöjds och Helena Havelas 

tjänsteutlåtande 2019-10-27).  

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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§ 200 Dnr 2019-000452  

LONA-bidrag för Restaurering och utveckling av 
kulturbärande markanvändning på Ersk-Matsgården 

Ledningsutskottets beslut 

Uppdra till Infrastruktur och miljöutveckling att ansöka om LONA-bidrag för 

projektet Restaurering och utveckling av kulturbärande markanvändning på Ersk-

Matsgården senast den 1 december 2019.  

Sammanfattning av ärendet 

Under perioden 2015–2018 har kommunen låtit renovera Ersk-Matsgårdens 

byggnader. För att följa upp dessa satsningar på byggnadsminnet Ersk-Mats föreslår 

förvaltningen att ett LONA-projekt genomförs som går ut på att skapa en mer 

attraktiv gårdsmiljö för besökare. Projektet kommer, om det genomförs, innebära ett 

förändrat brukande och utökad skötsel av marken på kommunens fastighet Lindsjön 

1:13, där byggnadsminnet Ersk-Mats återfinns. Öppna ytor på fastigheten kommer 

även fortsättningsvis hållas öppna. Förändringen blir att det fortsatta brukandet 

kommer att ske i samklang med gårdens kulturhistoriskt värdefulla byggnader. 

Projektet kommer att löpa över 3 år och beräknas totalt kosta 3 136 800 kr, 

inklusive kostnad för eget arbete som utförs av kommunens egna medarbetare som 

har sin arbetsplats på gården. Inköp av material och externa tjänster finansieras 

genom ett LONA-bidrag på 1 418 400 kr och 150 000 kr från verksamhetens 

driftsbudget.  

Verksamhetschef Åke Oxelhöjd föredrar ärendet.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningen föreslår att ledningsutskottet beslutar att uppdra till Infrastruktur och 

miljöutveckling att ansöka om LONA-bidrag för projektet Restaurering och 

utveckling av kulturbärande markanvändning på Ersk-Matsgården senast den 

1 december 2019 (Hans-Åke Oxelhöjds och Barbro Björklunds tjänsteutlåtande 

2019-10-30).  

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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§ 201 Dnr 2019-000414  

Samverkan i Hälsingland 

Ledningsutskottets beslut 

Uppdra till verksamheten att yttra sig över förslaget inför kommunstyrelsens 

behandling av ärendet. 

Ledningsutskottets förslag 

Kommunstyrelsens beslutar 

1. Medverka i uppbyggnaden och sedan ingå i en gemensam löneadministration 

för Hälsinglands kommuner som är i funktion senast 2022. 

2. I samverkan med övriga kommuner i Hälsingland upphandla ett gemensamt 

personal- och ekonomisystem.  

3. Uppdra till kommunchefen att, i samverkan med Hälsinglands övriga 

kommunchefer, genomföra ovanstående beslut. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Frågan om samverkan inom personalområdet har genom åren diskuterats ett flertal 

gånger i Hälsingerådet men det har aldrig resulterat i någon fördjupad samverkan. 

Ett hinder i sammanhanget har varit att man vid dessa tillfällen tittat på samarbeten 

inom hela personalområdet. Eftersom vissa delar av den verksamheten är av mer 

strategisk karaktär och skiljer sig åt från kommun till kommun beroende på hur man 

i övrigt organiserat sin verksamhet, har det inte bedömts vara aktuellt. Hur man 

hanterar löneadministrationen i kommunerna är dock mer likartat och i huvudsak en 

praktisk fråga. Genom att samverka mellan kommunerna kommer effektiviseringar 

att kunna ske i syfte att sänka kostnaderna. För flera av Hälsingekommunerna är det 

i närtid aktuellt att upphandla ekonomi- och personalsystem. För att få en så 

effektiv löneadministration som möjligt är det viktigt att man har samma digitala 

personalsystem. Samma sak gäller inom ekonomiområdet om kommunerna också 

där önskar fördjupa samverkan. Kommunerna förslås därför besluta att gemensamt 

göra en upphandling av ekonomi- och personalsystem. Eftersom kommunernas 

avtalstider för de nuvarande avtalen går ut vid lite olika tidpunkter och att några av 

kommunerna också äger sina system är det viktigt att upphandlingen ger 

förutsättningar för kommunerna att tillämpa avtalen vid olika tidpunkter förslagsvis 

under en tre-årsperiod. 

Hälsingerådet har lämnat ett uppdrag till kommuncheferna i Hälsinglands 

kommuner att lämnat förslag till samverkan utifrån detta. 
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Forts. § 201 

 

Beslutsunderlag 

1. Kommunchefsgruppen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att medverka i 

uppbyggnaden och sedan ingå i en gemensam löneadministration för 

Hälsinglands kommuner som är i funktion senast 2022. Att i samverkan med 

övriga kommuner i Hälsingland upphandla ett gemensamt personal- och 

ekonomisystem. Att ge kommunchefen i uppdrag att, i samverkan med 

Hälsinglands övriga kommunchefer, genomföra ovanstående beslut (Bengt 

Fribergs tjänsteutlåtande 2019-09-20).   

2. Ledningsutskottet beslutar att ärendet behandlas på ledningsutskottets nästa 

sammanträde (ledningsutskottets protokoll § 175/2019).  
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§ 202 Dnr 2019-000403  

Övertagande av drift för belysningspunkter i Hassela. 

Ledningsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Kommunen tar över driften av ljuspunkterna ii Svedje, Hassela om de efter 

besiktning uppfyller de el-krav som finns.  

Sammanfattning av ärendet 

Intressegruppen för gatubelysning i Svedje, Hassela ansökte 2009 om driftsbidrag 

för elförbrukning till 20 stycken ljuspunkter. Intressegruppen skulle stå för inköp 

och installation av stolparna efter Ölsjövägen - Svedjevägen. Kommunens kostnad 

beräknades då till 15-20 tkr/år.  

Beslut i kommunstyrelsen blev att kommunen skulle överta driftansvaret för de 

20 belysningsstolpar efter Ölsjövägen-Svedjevägen i Hassela som intressegruppen 

installerat. Några belysningspunkter installerades dock inte av intressegruppen. Det 

som gjordes vara att fundament och kabel kom på plats.  

Beslutsunderlag 

1. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen upphäver beslut § 192/2009 

gällande övertagande av drift för belysningspunkter i Hassela. Upphävning 

gäller även för övriga tagna beslut gällande övertagande av belysningspunkter 

(vägbelysning). Ge verksamheten uppdraget att ta fram rutiner för vad som ska 

gälla för kommunal vägbelysning (Fredrik Pahlbergs och Karin Henningssons 

tjänsteutlåtande 2019-10-02).   

2. Kommunstyrelsen beslutar remittera ärendet till ledningsutskottet för 

beredning (kommunstyrelsens protokoll § 258/2019).                     

3. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar upphäva tidigare 

tagna beslut gällande övertagande av belysningspunkter (vägbelysning). Ge 

verksamheten uppdraget att ta fram rutiner för vad som ska gälla för 

kommunal vägbelysning. Avvakta med att ta ställning kring beslut § 192/2009 

gällande övertagande av drift för belysningspunkter i Hassela 

(ledningsutskottets protokoll § 186/2019).    

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar att kommunen tar över driften av ljuspunkterna om de efter 

besiktning uppfyller de el-krav som finns.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.  
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§ 203 Dnr 2019-000315  

Gemensamt reglemente för kommunstyrelsens 
beredande råd 

Ledningsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Anta förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsens beredande råd.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens beredande råd har format ett gemensamt reglemente som 

beskriver rådens uppgift, sammansättning, ersättning, beredningsmöten, 

arbetsformer och revidering av reglementet. Kopplat till det gemensamma 

reglemente formar varje råd en verksamhetsplan som innehåller mål och syfte och 

denna följs upp och redovisas till kommunstyrelsen årligen.  

De beredande råden i Nordanstigs kommun är BRÅ- och folkhälsorådet, rådet för 

funktionshinders frågor, kommunala pensionärsrådet, kulturrådet och 

näringslivsrådet.   

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen antar det föreslagna reglementet 

för kommunstyrelsens beredande råd. Detta har för avsikt att ersätta 

”gemensam arbetsordning för kommunstyrelsens beredande råd.” 

(Mats Widoffs och Christin Hübenettes tjänsteutlåtande 2019-06-04).  

2. Ledningsutskottet beslutar återremittera ärendet för en tydligare formulering 

om hur ordföranden utses i de olika råden (ledningsutskottets protokoll 

§ 126/2019).   

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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§ 204 Dnr 2019-000047  

Motion om alkolås på kommunens fordon. 

Ledningsutskottets förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Verksamheten arbetar redan för att komplettera befintliga nyckelskåp med 

alkolås.  

2. Motionen anses därmed besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 

Sandra Bjelkelöv (SD) har lämnat en motion om alkolås på kommunens fordon där 

hon föreslår att alla fordon som kommunen köper in i framtiden är utrustade med 

alkolås samt att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda vad 

kostnaden blir om samtliga fordon i kommunens ägo skulle utrustats med alkolås. 

Verksamhetens yttrande 

I dag finns en elbil med alkolås, en trasportbuss samt en bil i hemtjänsten.  

Generellt är det dyrt med alkolås i bilar och än dyrare är det att sätta in låset i 

efterhand. Verksamheten har räknat på detta och kommit fram till att det vore 

betydligt billigare att sätta alkolås på nyckelskåpen istället för på bilarna. Effekten 

tros bli densamma då chauffören behöver blåsa både då nycklarna hämtas och 

återlämnas. De nyckelskåp som finns i verksamheterna idag kan ganska lätt 

kompletteras med alkolås. 

Verksamheten arbetar redan för att komplettera befintliga nyckelskåp med alkolås. 

Därmed anser verksamheten att motionen kan anses besvarad.     

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar följande: Verksamheten arbetar 

redan för att komplettera befintliga nyckelskåp med alkolås. Motionen anses 

därmed besvarad (Fredrik Pahlbergs och Eva Engströms tjänsteutlåtande 

2019-09-30). 
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§ 205 Dnr 2018-000058  

Verksamhetsuppföljning - Studiebesök Knoget i 
Harmånger och Stallet i Strömsbruk 

Ledningsutskottets beslut 

Studiebesöket avslutas.  

Sammanfattning av ärendet 

Vid dagens sammanträde besöker ledningsutskottet f.d. skolbyggnaden Stallet i 

Strömsbruk. Byggnaden har varit ute till försäljning det senaste året utan resultat. 

Nyligen uppstod en vattenläcka och verksamheten har föreslagit att byggnaden ska 

rivas. I kommunstyrelsen 8 oktober 2019 återremitterades ärendet för att 

kompletteras med vad det skulle kosta att behålla delar av byggnaden. När 

ledningsutskottet behandlade ärendet 14 oktober 2019 beslutades att ett studiebesök 

skulle genomföras på ledningsutskottets sammanträde i november. 

Ledningsutskottet besöker även industriområdet Knoget i Harmånger. En 

investeringskalkyl togs fram för några år sedan men kostnaden beräknas idag till 

långt mer. Ledningsutskottet lämnade i augusti 2019 ett uppdrag till verksamheten 

att fortsätta arbetet med att färdigställa industriområdet och beviljade startbesked 

enligt anslagna medel i budget 2019fick verksamheten i uppdrag att gå vidare med 

att projektera industriområdet Knoget samt att därefter bjuda ut industriområdet till 

försäljning.  
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§ 206 Dnr 2019-000372  

Rivning av f.d. skolbyggnad i Strömsbruk, Stallet. 

Ledningsutskottets beslut 

1. Uppdra till ledningsutskottets presidium att tillsammans med verksamheten 

träffa anbudsgivaren och därefter ta upp ärendet för behandling vid 

ledningsutskottets nästa sammanträde.  

2. Avvakta med tidigare uppdrag om att riva fastigheten. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Byggnaden ”Stallet” ligger i de centrala delarna av Strömsbruk på fastigheten 

Strömsbruk 1:9. I den ca 1300 m2 stora byggnaden fanns tidigare Strömsbruks 

skolas kök, matsal, slöjdsal och gymnastiksal. I byggnaden finns också gym, 

pannrum och förråd m.m. Delar av byggnaden har påverkats av en vattenskada som 

uppstod då en trycksatt vattenledning i kökets innertak läckte ca 320 m3 vatten. I 

samband med vattenläckan blev matsalen fylld med vatten. Vattenledningen har 

lagats och de fuktskadade ljudplattorna har omhändertagits, men risken för att det 

uppstått mögelskador bedöms likväl som stor. Självrisken vid denna typ av skada 

uppgår till 450 tkr. 

Den före detta skolbyggnaden ”Stallet” har varit ute till försäljning under ett års tid 

utan resultat. Bristen på intresse kan till stor del förklaras med byggnadens höga 

driftkostnad. Det första halvåret 2019 uppgick driftkostnaden till 120 tkr, medan 

den årliga hyresintäkten uppgår till 55 tkr. Då det inte bedrivs någon kommunal 

verksamhet i ”Stallet” förordar verksamheten att byggnaden rivs. 

Efter att kommunstyrelsen återremitterade ärendet till ledningsutskottet har ett 

anbud på fastigheten lämnats in.   

Beslutsunderlag 

1. Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge verksamheten i 

uppdrag att inom befintlig budgetram, på ett kostnadseffektivt och 

miljömedvetet sätt, riva den före detta skolbyggnaden ”Stallet” (Skolvägen 4) i 

Strömsbruk (Fredrik Pahlbergs och Karin Henningssons tjänsteutlåtande 2019-

09-03).  

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar uppdra till verksamheten att 

inom befintlig budgetram, på ett kostnadseffektivt och miljömedvetet sätt, riva 

den före detta skolbyggnaden ”Stallet” (Skolvägen 4) i Strömsbruk 

(ledningsutskottets protokoll § 152/2019). 
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Forts. § 206 

 

3. Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till ledningsutskottet för att 

komplettera beslutsunderlaget med vad det skulle kosta att behålla en del av 

byggnaden (kommunstyrelsens protokoll § 247/2019).   

4. Ledningsutskottet beslutar att ärendet behandlas vid ledningsutskottets nästa 

sammanträde. Uppdra till verksamheten att planera för ett studiebesök i 

fastigheten (ledningsutskottets protokoll § 185/2019). 
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§ 207 Dnr 2019-000342  

Informationssäkerhetspolicy för Nordanstigs kommun. 

Ledningsutskottets förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Anta förslag på ny informationssäkerhetspolicy. 

2. Uppdra till bolag, stiftelser och föreningar att vid respektive bolags-, stiftelse- 

och föreningsstämma besluta om att följa policyn. 

Ledningsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Anta riktlinjer för informationssäkerhet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens informationssäkerhetspolicy är gammal och utdaterad och behöver 

förnyas för att ta hänsyn till modern teknik och nya hot och möjligheter. 

Informationssäkerhet innebär att säkerställa alla informationstillgångars:  

tillgänglighet, riktighet, konfidentialitet och spårbarhet. 

Kommunen behöver en uppdaterad version av sin informationssäkerhetspolicy då 

information är allt viktigare att skydda och hantera på ett korrekt sätt. Information 

är en av kommunens viktigaste tillgångar.   

Informationssäkerhet handlar om all den information som hanteras i kommunen och 

i samverkan med andra kommuner, landsting, utförare, medborgare osv. 

Informationssäkerhet är en integrerad del i verksamheten och ska ständigt hanteras.  

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att kommunfullmäktige antar förslag på ny 

informationssäkerhetspolicy samt att kommunfullmäktige ger direktiv till bolag, 

stiftelser och föreningar att vid respektive bolags-, stiftelse- och föreningsstämma 

besluta om att följa policyn (Fredrik Pahlbergs och Morgan Norells tjänsteutlåtande 

2019-08-26).  
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§ 208 Dnr 2019-000424  

Sammanträdesdatum för 2020. 

Ledningsutskottets beslut 

Fastställa följande datum för ledningsutskottets sammanträden under 2020: 

14 januari 

11 februari 

17 mars 

14 april 

12 maj 

16 juni 

18 augusti 

15 september 

13 oktober 

10 november 

Sammanfattning av ärendet 

Ledningsutskottet ska fastställa sammanträdesdatum för 2020. 

Tiden för sammanträdena föreslås vara 08:30.  
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§ 209 Dnr 2019-000450  

Studie om fiskefredade områden i Bottenhavet 

Ledningsutskottets beslut 

1. Nordanstigs kommun ska stå som sökande av projektmedel och därmed som 

projektägare för att genomföra en studie om fiskefredade områden i 

Bottenhavet. 

2. Projektet ska till 100 procent finansieras från Leader Gästrikebygden och 

Leader Mittland. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Det småskaliga kustfisket håller på att försvinna. Orsakerna är flera men det 

viktigaste för kustfiskareyrkets överlevnad är tillgången på fisk. Både yrkesfiskare 

och sportfiskare vittnar om att strömmingsbeståndet minskat och som en orsak 

nämns det storskaliga fisket vars fångst går till djurfoder. Med fiskefredade 

områden ute till havs där strömmingen skulle kunna övervintra, skulle beståndet 

kunna öka närmare kusten. Det skulle gynna inte bara kustfiskarna utan också bidra 

till ett hav i balans som också framtiden kan ge oss mat på bordet.  Undersökningen 

välkomnas också av länsfiskekonsulenterna i området. 

Projektledningen har hittat möjligheter till fullfinansiering som också ger 

Nordanstigs kommun möjlighet att ytterligare förstärka sin position att aktivt stötta 

bevarandet och utveckling av kustfiskare, genom att vara projektägare. Beräknad 

budget max 500 000 kr.   

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår ledningsutskottet besluta att Nordanstigs 

kommun ska stå som sökande av projektmedel och därmed som projektägare för att 

genomföra en studie om fiskefredade områden i Bottenhavet, samt 

att projektet, till 100 procent, ska finansieras från Leader Gästrikebygden och 

Leader Mittland (Hans-Åke Oxelhöjds och Ingela Mästerbos tjänsteutlåtande 

2019-10-23). 
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§ 210 Dnr 2019-000464  

Höjning av Fjärrvärmetaxan 2020. 

Ledningsutskottets förslag 

Fullmäktige beslutar 

Höja fjärrvärmetaxans rörliga del med 2 % från 2020-01-01. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Nordanstigs Fjärrvärme AB har behandlat fjärrvärmetaxan för år 

2020. Med anledning av att kostnaderna för flis och pellets ökat, samt att taxan inte 

höjdes 2019 föreslår styrelsen att taxan höjs med 2 %. 

Beslutsunderlag 

Styrelsen för Nordanstigs Fjärrvärme AB föreslår att fullmäktige beslutar höja 

fjärrvärmetaxans rörliga del med 2 % från 2020-01-01 (Nordanstigs 

Fjärrvärme AB:s protokoll § 27/2019).  
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§ 211 Dnr 2019-000463  

Fördjupad samverkan inom Digitalt slutarkiv 

Ledningsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Skapa en hälsingegemensam lösning för Digitalt slutarkiv av elektroniska 

dokument (e-arkiv) som ska vara i drift och ta emot leveranser från aktiva 

verksamhetssystem 2020.  

2. Uppdra till Bollnäs kommun att tillhandahålla en e-arkivarie. 

3. E-arkivarien får i uppdrag att göra kravspecifikation och upphandla gemensam 

Digitalt slutarkiv som tjänst. 

4. E-arkivarien får i uppdrag att sammanhålla slutarkivsnätverket. 

5. Alla kommunchefer utser en arkivresurs som är deltagande i 

slutarkivsnätverket. 

6. Ge kommunchefer i uppdrag att, i samverkan med Hälsinglands övriga 

kommunchefer, genomföra ovanstående beslut. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunerna är intresserade av att samverka inom fler områden och i större 

utsträckning än vad som sker idag. Under 2017 fick IT-sakkunniga/IT-ansvariga i 

respektive Hälsingekommun uppdrag av kommuncheferna via Hälsingerådet att se 

över vilka områden som kommunerna i Hälsingland lämpligen skulle kunna 

samverka kring. Utgångspunkten var kund-/brukarnytta och kostnadseffektivitet.  

IT-Hälsingland bedömer löptiden på införande projektet till 36 månader, på 100% 

för att sedan utvärderas och övergå i förvaltning. 

Fördelning av kostnader för införandet, dels i form av ”slutarkiv som tjänst” och 

dels i form av den resurs som skall hantera detta, sker enligt den fördelningsmodell 

som tidigare använts när Hälsinglands kommuner samverkat i inköp etc. 

Kostnader som uppkommer vid leverans till slutarkivet, i form av till exempel 

konverteringar samt kostnader för den volym lagring som respektive kommun 

driver, står respektive kommun för enskilt. 

En viktig avgränsning inom projektet som förtydligas är vikten av att kommunerna 

själva som driver arbetet med processorienterade dokumenthanteringsplaner samt 

ansvarar för att material som skall lämnas till slutarkiv är i rätt format. E-arkivarien 

kan vara behjälplig med stöd och råd.  
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Forts. § 211  

 

Aktuell fördelningsnyckel för de gemensamma kostnaderna: 

Bollnäs  20,2% 

Hudiksvall 28,4% 

Ljusdal 14,7% 

Nordanstig 7,6% 

Söderhamn  20% 

Ovanåker  9,1% 

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår kommunstyrelsen beslutar att skapa en hälsingegemensam 

lösning för Digitalt slutarkiv av elektroniska dokument (e-arkiv) som ska vara i drift 

och ta emot leveranser från aktiva verksamhetssystem 2020. Att uppdra till Bollnäs 

kommun att tillhandahålla en e-arkivarie. Att e-arkivarien får i uppdrag att göra 

kravspecifikation och upphandla gemensam Digitalt slutarkiv som tjänst. Att e-

arkivarien får i uppdrag att sammanhålla slutarkivsnätverket. Att alla 

kommunchefer utser en arkivresurs som är deltagande i slutarkivsnätverket. Att ge 

kommunchefer i uppdrag att, i samverkan med Hälsinglands övriga kommunchefer, 

genomföra ovanstående beslut (Hälsingekommunernas tjänsteutlåtande 

2019-10-25).    

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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§ 212 Dnr 2014-000123  

Industriområdet Knoget, Rösta 8:19 i Harmånger. 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Detaljplanen för industriområdet antogs redan för 30 år sedan men av flera 

anledningar har industriområdet inte färdigställts. 

En investeringskalkyl togs fram för några år sedan. 3,5 mnkr är avsatta i årets 

budget men kostnaden beräknas idag till långt mer.          

Ledningsutskottet lämnade i augusti 2019 ett uppdrag till verksamheten att fortsätta 

arbetet med att färdigställa industriområdet och beviljade startbesked enligt 

anslagna medel i budget 2019.  

I september 2019 beslutade ledningsutskottet att uppdra till verksamheten att gå 

vidare med att projektera industriområdet Knoget samt att därefter bjuda ut området 

till försäljning. 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet och det pågående arbetet 

med att projektera området beräknas vara klart vid årsskiftet 2019-2020.  
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§ 213 Dnr 2019-000470  

IUC södra Norrlandskusten, en del av 
Företagsutbildarna. 

Ledningsutskottets beslut 

Uppdra till verksamheten att planera en träff med Företagsutbildarna ekonomisk 

förening och Näringslivsrådet.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Företagsutbildarna ekonomisk förening har lämnat ett förslag om att det ska skapas 

ett innovationsprojekt tillsammans med kommunerna utmed kusten i Gästrikland, 

Hälsingland och Västernorrland. Om Nordanstigs kommun ska delta i projektet blir 

kommunens medfinansiering 50 tkr.  

      

      

      

 

 


