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§ 184 Dnr 2017-000351  

Godkännande av dagordning. 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen med nedanstående ändringar.  

Sammanfattning av ärendet 

Ledningsutskottet godkänner dagordningen med följande ändringar och anmälan av 

extraärenden och informationer: 

Ärenden utgår 

Ärende 4 Verksamhetsuppföljning för ledningsutskottets verksamheter. 

Ombudgetering för investering i ventilation på Bergsjögården. 

Extraärenden och informationer 

Tomtpriser i Morängsviken. 
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§ 185 Dnr 2018-000005  

Verksamheten informerar. 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef för Teknik och Hållbarhet EvaLinda Grensman, informerar om 

följande aktuella ärenden: 

 Ny entreprenör för skötsel av kommunens vägbelysning. 

 Energitjänsteprojektet fortgår enligt plan, rapport till kommunstyrelsen i 

februari/mars 2019. 

 2019 kommer taken på kommunens fastigheter att prioriteras och en översyn 

kommer att genomföras på alla fastigheterna, bl.a. så kommer taket på 

brandstationen i Hassela att bytas. 

 Nytt förvaltningsavtal för kommunens fastigheter håller på att tas fram med 

Nordanstigs Bostäder AB och kommer att gälla från 1 januari 2019. 

 Ledningsutskottet för en längre diskussion om vägbelysningen i kommunen. 

Teknisk handläggare Helena Malmkvist och teknik och miljöhandläggare 

Erland Jakobsen deltar under diskussionen. 

 

Verksamhetschef för samhällsutveckling och kommunikation Hans-Åke Oxelhöjd 

informerar om följande aktuella ärenden: 

 Årets drift vid Ersk-Matsgården i Hassela. 

 Nordanstig har beviljats de sökta bidragen för bostadsbyggande i kommunen. 

 Rekrytering av en ny planarkitekt pågår. Även en tidsbegränsad projektledare 

för fiskelyftet kommer att rekryteras. 

 Näringslivsrådet byter ordförande. 

 Hälsingesylt AB besöktes vid det senaste företagsbesöket. 

 20 nya företagsbesök är inplanerade under 2019. 

 Kommunens nya webbplats kommer snart att släppas. 

 Kollektivtrafiken gör en del förändringar inför 2019, förstärkning på tåglinjen 

men viss försämring på vissa busslinjer. 
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Forts. § 185 

 

Kommunchef Fredrik Pahlberg informerar om följande aktuella ärenden i Staben: 

 Pågående projekt om utveckling av E-tjänster via kommunens webbplats. 

 Utvecklingen kring Inköp Gävleborg när Gävle kommun lämnar 

organisationen. Fortsatt samarbete bland Hälsinglands och Gästriklands 

kommuner kommer att genomföras i någon form. En inköpare är rekryterad i 

Nordanstig, börjar i mars 2019. 

 Verksamheten kommer att arbeta för en större säkerhet vid helårsprognosen i 

den ekonomiska uppföljningen under 2019. 

 Kvalitetsledningssystemet och internkontrollen. 

 MSB ger Nordanstigs kommun full ersättning för kostnaderna i kommunens 

insatser i samband med bränderna i Ljusdal i somras. 
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§ 186 Dnr 2018-000006  

Ekonomirapport. 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna ekonomirapporten.  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har sammanställt en ekonomirapport per oktober 2018 för 

ledningsutskottets verksamheter. 

Kommunchef Fredrik Pahlberg, verksamhetschef EvaLinda Grensman och Hans-

Åke Oxelhöjd redovisar för sin verksamhet. 

Budgeterat 2018 (tkr)                                 161 009 

-Stab 93 122 

-Teknik och hållbarhet    49 304 

-Samhällsutveckling och kommunikation 17 655 

 

Verksamheten lämnar en positiv prognos för helåret 2018 med 5 310 tkr 

-Stab 928 tkr 

-Teknik och hållbarhet 1 986 tkr 

-Samhällsutveckling och kommunikation 2 396 tkr 

Totalt 5 310 tkr 

Prognos 2018 155 699 tkr 
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§ 187 Dnr 2018-000411  

Fördelning av investeringsbudget 2019. 

Ledningsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Anta följande fördelning av investeringsbudgeten för 2019: 

Reinvesteringar  1 000 tkr 

Markköp 1 000 tkr 

Bredband 24 850 tkr 

Välfärdsteknologi VoL 500 tkr 

Möbler klassrum och förskola 200 tkr 

Måltidsmiljö skolor (enbart möbler) 50 tkr 

Städutrustning 300 tkr 

Fastigheter 3 600 tkr 

Fastighetsnära insamling 750 tkr 

Vägbelysning 1 200 tkr 

IT-investering infrastruktur 300 tkr 

Ombyggnad reception (MSB) 3 000 tkr 

Deponier riskklass 1 Bergsjö Hassela 500 tkr  

Ny väg o gång- och cykelväg 300 tkr 

KS ospecificerade investeringar + KS § 142 450 tkr 

Summa 2019 38 000 tkr    

   

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har sammanställt verksamheternas planerade investeringar inför 

2019 med flerårsplan för 2020-2022. Investeringsbudgeten fastställs i 

budgetdokumentet som antas i fullmäktige 10 december 2018. Kommunstyrelsen 

har uppdraget att fördela investeringsbudgeten på projekten.  

Beslutsunderlag 

Ekonomienhetens sammanställning av investeringar 2019-2022.  

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(20) 

Sammanträdesdatum 

2018-11-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 188 Dnr 2018-000408  

Kustprogram för utveckling av Nordanstigs 
kustområde. 

Ledningsutskottets beslut 

Uppdra till verksamheten att påbörja arbetet med ett utvecklingsprogram för 

Nordanstigs kustområde. Programmet ska presenteras senast oktober 2019.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett kustprogram bör ses som ett verktyg för att styra och samverka den utveckling 

som sker i vårt kustområde. Kusten kommer sannolikt vara motorn i kommunens 

tillväxt de kommande åren. Om översiktsplanen syftar till de mer övergripande 

målen så syftar kustprogrammet till att vara ett mer fördjupat arbete med fokus på 

utveckling av vårt kustområde.  

Syftet med ett kustprogram är: 

 att skapa en samsyn gällande vilka visioner och mål vi har med vår kust och 

dess framtid, 

 att se till de befintliga värden som finns men också se till de som kan skapas, 

 att främja och ta tillvara på det engagemang som finns bland våra medborgare, 

 att ge underlag för samverkan och visa på konkreta mål och visioner som vi 

tillsammans sätter upp, 

 att skapa bra förutsättningar för utveckling och tillväxt. 

   

Planarkitekt Douglas Helsing föredrar ärendet.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår ledningsutskottet besluta att påbörja arbetet 

med ett utvecklingsprogram för Nordanstigs kustområde samt att arbetet presenteras 

senast oktober 2019 (Oxelhöjds och Helsings tjänsteutlåtande 2018-11-21). 
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§ 189 Dnr 2017-000381  

Översiktsplan 2035 - förlängning av samrådstid. 

Ledningsutskottets beslut 

Förlänga samrådskedet av Översiktsplan 2035 till och med måndag den 4 mars 

2019 för att få en politisk behandling måndag den 18 mars i ledningsutskottet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har beslutat att en ny kommunomfattande översiktsplan ska tas 

fram. Arbetet med översiktsplan inleddes under våren 2014 då en 

fullmäktigeberedningsgrupp tillsattes. Planarbetet fortsatte med en medborgardialog 

främst under 2016 som finns redovisad på kommunens webbplats. Sedan 2017 har 

arbetet med att ta fram översiktsplanen varit mer intensivt och handlingen för en ny 

översiktsplan för kommunen gick ut för samråd den 20:e augusti 2018. 

Samrådsperioden varade i två månader och avslutades den 20:e oktober 2018, under 

denna period har berörda myndigheter, organisationer, privatpersoner med fler haft 

möjlighet att yttra sig. Enligt vår bedömning har yttranden från myndigheter och 

organisationer varit fullt tillfredställande. Yttranden från privatperson har dock 

enligt vår bedömning varit på en så pass låg nivå att vi anser att en förlängning av 

samrådsskedet är nödvändigt för att få ett bättre gehör från allmänheten. 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet.  

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att ledningsutskottet beslutar att förlänga samrådskedet av 

Översiktsplan 2035 till och med måndag den 4 mars 2019 för att få en politisk 

behandling måndag den 18 mars i ledningsutskottet (Hans-Åke Oxelhöjds och 

Douglas Helsings tjänsteutlåtande 2018-11-23).  
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§ 190 Dnr 2018-000356  

Ansökan ur kommunstyrelsens spontankassa 2018 
Arbetskläder ledare. 

Ledningsutskottets beslut 

Bevilja Bergsjö Hassela Alpinas ansökan till spontankassan med 18 672 kronor för 

värmeställ till ledarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Bergsjö Hassela Alpina ansöker om bidrag ur kommunstyrelsens Spontankassa för 

värmeställ för tränarna.  

Föreningen har lyckats knyta till sig 2 nya tränare till de yngsta grupperna samt 1 

tränare till de äldre barnen, en förutsättning för att kunna ha träningar på rätt nivå 

för åkare med olika förkunskaper. För att dessa ska ha en dräglig arbetsmiljö vid 

träningar och tävlingar så har förening beslutat köpa in arbetskläder/värmeställ till 

tränarna som är tryckt med klubbens namn. Detta ger också värdefull 

marknadsföring i pisterna på tävlingar runt om i Sverige. Hela kostnaden för 

inköpet är 31 120 kr och föreningen tar resterande belopp ur egen kassa.     

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att ledningsutskottet beslutar att bevilja Bergsjö Hassela 

Alpinas ansökan till spontankassan med 18 672 kr (Hans-Åke Oxelhöjds och 

Helena Havelas tjänsteutlåtande 2018-10-26).  

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till bidrag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.  
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§ 191 Dnr 2018-000360  

Kultur- och föreningsledarstipendium 2018. 

Ledningsutskottets beslut 

Utse Anna-Karin Gomes som Kulturstipendiat 2018. 

Utse Helene Näslund som Föreningsledarstipendiat 2018. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ledningsutskottet har att utse Kultur- och föreningsledarstipendiater för 2018. 

Allmänheten har haft möjlighet att nominera kandidater till stipendierna och flera 

nomineringar har inkommit. 

Stipendierna kommer att delas ut i samband med fullmäktiges sammanträde 

10 december 2018. 
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§ 192 Dnr 2018-000388  

Medarbetarenkät 2018. 

Ledningsutskottets beslut 

Överlämna redovisningen till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna 

värderar sina arbetsförhållanden samt för att få ett underlag för kommande 

förbättrings- och utvecklingsarbete. Enkäten är också en del av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet, och ska användas för uppföljning. 2012, 2014 och 2016 

genomfördes enkäten på samma sätt och kunde då jämföras mellan dessa år. 

Årets enkät har anpassats med nya frågor till ny personalpolicy och 

diskrimineringslagen. 

Enkätens målgrupp är tillsvidareanställda medarbetare under mätperioden oktober 

2018. Svarsfrekvensen vid denna mätning var 70,2 %. För 2016 var siffran 71,5 %, 

2014 72 % och för 2012 56 %.  

Det samlade resultatet visar ett medelvärde på 3,91 (på en 5-gradig skala) för hela 

kommunen. För de jämförbara frågorna med åren 2012, 2014 och 2016 är 

medelvärdet för 2018 3,82, motsvarande medelvärde år 2016 var 3,94, 2014 4,05 

och för 2012 var medelvärdet 3,81.  

Den sammanfattande frågan om hur nöjd medarbetaren är med sin nuvarande 

arbetssituation visar ett medelvärde på 6,64 (på en 10-gradig skala), motsvarande 

siffra 2016 var 7,16, 2014 7,49 och 2012 var medelvärdet 6,82.  

 Resultatet för 2018 visar på lägre medelvärden generellt på svaren i förhållande till 

2016 och 2014.  

Enkätens resultat redovisas på verksamhets- och arbetsplatsnivå. De analyser som 

blir en följd av enkätens resultat ska fungera som beslutsunderlag för 

handlingsplaner och åtgärder.  

Anna Lena Sjölander, HR-specialist, föredrar resultatet från medarbetarenkäten som 

har genomförts under 2018.            
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§ 193 Dnr 2018-000390  

Program avfallsplanering Nordanstig. 

Ledningsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Ta fram plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering, i huvudsaklig 

samstämmighet med program i bilaga 1. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Alla kommuner i Sverige ska enligt 15 kap Miljöbalken ta fram plan för 

avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering. Planen utgör tillsammans med 

kommunens lokala föreskrifter om avfallshantering kommunens 

renhållningsordning. Plan och föreskrifter ska fastställas av kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ta fram plan för 

avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering, i huvudsaklig samstämmighet 

med program i bilaga 1 (EvaLinda Grensmans och Jimmy Nilssons tjänsteutlåtande 

2018-11-05). 
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§ 194 Dnr 2018-000409  

Ansökan om bidrag ur Anna och Per Sundins 
stipendiefond. 

Ledningsutskottets beslut 

1. Bevilja Johan Olsson Louhelainen bidrag med 5 000 kronor för läsåret 

2018/2019 ur Anna och Per Sundins stipendiefond. 

2. Bidraget utbetalas efter inlämnat studieintyg. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Johan Olsson Louhelainen har ansökt om bidrag ur Anna och Per Sundins 

stipendiefond. Enligt fondreglerna kan bidrag beviljas till ungdomar inom 

Harmångers socken som bedriver studier inom skogs- och jordbruksnäringen. 

Johan Olsson Louhelainen bor i Harmånger och läser till jägmästare vid Sveriges 

Lantbruksuniversitet i Umeå.  

Beslutsunderlag 

Staben föreslår att ledningsutskottet beslutar bevilja Johan Olsson Louhelainen 

bidrag med 5 000 kronor för läsåret 2018/2019 ur Anna och Per Sundins 

stipendiefond. Bidraget utbetalas efter inlämnat studieintyg (Pahlbergs och 

Engströms tjänsteutlåtande 2018-11-23).          

Yrkanden 

Monica Olsson (S) yrkar bifall till Stabens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons yrkande och finner det antaget.  
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§ 195 Dnr 2018-000410  

Ansökan om LONA-bidrag för miljöförbättrande 
åtgärder. 

Ledningsutskottets beslut 

Uppdra till Infrastruktur och miljöutveckling att senast den 1 december skicka in 

ansökningar om LONA-bidrag för miljöförbättrande åtgärder för två tvååriga 

LONA-projekt som planeras starta under 2019. För att medfinansiera projekten 

kommer externa medel att sökas.  

Sammanfattning av ärendet 

För att få möjlighet att genomföra vattendragsrestaurering i Gnarpsån genom att 

riva två kraftverksdammar behöver åtgärder utifrån ett kontrollprogram för denna 

vattenverksamhet utföras under några år. För att finansiera dessa åtgärder föreslår 

förvaltningen att kommunen ansöker om bidrag på 90 procent av kostnaderna i ett 

tvåårigt LONA-projekt. Projektets totala budget uppgår till 1 500 tkr och för att lösa 

medfinansieringen på 150 tkr kommer kommunen att söka statligt fiskevårdsbidrag 

eller andra externa medel. 

Genom att lägga igen diken som inte gör någon nytta i skogen kan våtmarker 

återskapas till förmån för den biologiska mångfalden. Eftersom våtmarker har 

flödesfördröjande egenskaper så kan våtmarksrestaurering i skogsmark också 

minska risken för översvämningar och uttorkade vattendrag nedström våtmarkerna. 

För att finansiera anläggandet av dammen i äldre diken föreslår förvaltningen att 

kommunen ansöker om bidrag på 90 procent av kostnaderna i ett tvåårigt LONA-

projekt. Projektets totala budget uppgår till 1 000 tkr och en förutsättning för 

genomförandet är att Holmen som markägaren står för medfinansieringen på 

100 tkr.     

Beslutsunderlag 

Förvaltningen föreslår att Ledningsutskottet beslutar att uppdra till Infrastruktur och 

miljöutveckling att senast den 1 december skicka in ansökningar om LONA-bidrag 

för miljöförbättrande åtgärder för två tvååriga LONA-projekt som planeras starta 

under 2019. För att medfinansiera projekten kommer externa medel att sökas 

(EvaLinda Grensmans tjänsteutlåtande 2018-11-23). 
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§ 196 Dnr 2018-000423  

Ansökan om LONA-bidrag för projektet Skolbäcken. 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna kommunens deltagande i det kommungemensamma LONA-projektet 

Skolbäcken samt reservera 25 tkr av kommunstyrelsens förfogandemedel för 2019 

till att medfinansiera detta projekt.  

Sammanfattning av ärendet 

Hudiksvalls kommun har föreslagit att länets kustkommuner gemensamt ansöker 

om att genomföra LONA-projektet Skolbäcken i samarbete med Sportfiskarna. 

Projektet Skolbäcken riktar sig i första hand till årskurs 1–6 och är ett läro- och 

upplevelsekoncept med syfte att väcka elevernas intresse för fiske- och vattenvård 

och är framtaget av Sportfiskarna (se bilaga 1). Projektet kommer i huvudsak att 

finansieras genom LONA-bidrag och av Sportfiskarna, men upp till 25 tkr kan 

kommunen komma att behöva gå in med som medfinansiering i projektet.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningen föreslår att ledningsutskottet beslutar att godkänna kommunens 

deltagande i det kommungemensamma LONA-projektet Skolbäcken samt beslutar 

att reservera 25 tkr av kommunstyrelsens förfogandemedel för 2019 till att 

medfinansiera detta projekt (EvaLinda Grensmans tjänsteutlåtande 2018-11-23).  
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§ 197 Dnr 2016-000123  

Väg E4 Kongberget - Gnarp. 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Trafikverket har i ett ställningstagande bestämt sig för en slutlig placering av E4 i 

sträckningen Kongberget-Gnarp. Man har sedan tidigare beslutat sig för att bygga 

den nya vägsträckningen i utförandet 2+1, alltså mötesfri men med en trefilig väg. 

Trafikverket anser att denna vägbredd är tillräcklig de kommande 20 åren och att 

trafikmängden fram till dess kommer att vara för låg för att motivera att vägen nu 

byggs i utförandet 2+2. 

Fullmäktige har i § 77/2018 beslutat att förhandlingar ska påbörjas med 

intressenterna Region Gävleborg och Västernorrland samt Sundsvalls och 

Hudiksvalls kommuner om gemensam medfinansiering av ca 50 miljoner kronor till 

den nya sträckningen av E4 mellan Kongberget-Gnarp i syfte att den ska bli fyrfilig 

(2+2). 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar hur ärendet fortlöper.  
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§ 198 Dnr 2018-000412  

Ansökan om bidrag. 

Ledningsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Bevilja BRIS region 20 000 kronor för 2018. Bidraget finansieras ur 

kommunstyrelsens förfogandemedel. 

2. Avslå ansökan om bidrag från SSF Stöldskyddsföreningen och Bilda Mitt. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Under året har följande ansökningar om bidrag inkommit och som inte har 

behandlats i samband med övriga ansökningar: 

BRIS Region ansöker om 20 000 kronor för sin verksamhet att stärka barns och 

ungas rättigheter och förbättra deras levnadsvillkor. 

SSF Stöldskyddsföreningen ansöker om stöd till Grannsamverkan med 5 000 

kronor. 

Bilda Mitt ansöker om bidrag med 20 000 kronor till verksamhet 2018 som de 

bedriver utöver den som har med Nordanstigs Kulturverkstad att göra.           

Yrkanden 

Monica Olsson (S), med bifall av Solveig Wiberg (SD), yrkar bifall till att bevilja 

BRIS region bidrag med 20 000 kronor.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons yrkande och finner det antaget.  
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§ 199 Dnr 2018-000007  

Information och övriga ärenden. 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika ärenden. Under 

denna punkt kan även ledamöterna väcka eventuella extraärenden. 

Frågor och informationer. 

Ulf Lövgren (S) frågar vem som har satt priserna på tomterna som kommunen säljer 

i LIS-området Morängsviken. 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd svarar att priserna har satts av en mäklare 

utifrån marknadsmässiga grunder.  
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§ 200 Dnr 2017-000050  

Personalärenden. 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna redovisningen.      

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsmiljön inom kommunkontoret diskuteras.  

Kommunchef Fredrik Pahlberg redogör för hur arbetet fortlöper. 

 

      

      

      

 

 


