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§ 158 Dnr 2017-000351  

Godkännande av dagordning. 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen med nedanstående ändringar.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med följande ändringar och anmälan av 

extraärenden och informationer: 

Ärenden utgår 

Ärende 13 utgår: Planuppdrag i Hassela. 

Extraärenden och informationer 

Mellanfjärdspaketet. 

Arbetsmiljön inom kommunkontoret. 

Budgetutskottet. 
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§ 159 Dnr 2018-000005  

Verksamheten informerar. 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef för Samhällsutveckling och Kommunikation Hans-Åke Oxelhöjd 

informerar om följande aktuella ärenden: 

 Omflyttning kontorsrum planeras i kommunhuset. 

 Detaljplan för utökad verksamhet i Hassela. 

 Annonsering i en broschyr. Företagen i Nordanstig erbjuds en annonsplats i 

broschyren. 

 Regionen går in med investeringsstöd till vissa projekt i kommunen, bl.a. SMP 

och Sagaliden. 

 Kustfiskarelyftet - Finansiering bl.a. av Jordbruksverket. 

 13 november 2018 Näringslivsråd tillsammans med Företagarföreningen. 

 Det har inkommit väldigt få synpunkter på Översiktsplanen. Eventuellt 

kommer planen att ställas ut på nytt samråd. 

 

Kommunchef Fredrik Pahlberg informerar om följande aktuella ärenden inom 

Stabens verksamheter: 

 PWC arbetar fram ett förslag till ny bolagsordning och ägardirektiv för 

Nordanstigs Bostäder AB. 

 Bredbandspolicy för kontakter med markägare vid bredbandsutbyggnader. 

 Säkerhetsskyddschef, uppdraget läggs på kommunchefen. 

 Budgetarbetet inför 2019-2022 pågår för fullt. MittSverige Vatten och Avfall 

vill informera kunderna i Nordanstigs kommun om den kommande 

taxaehöjningen. 

 Delredovisning av kommunstyrelsens uppdrag om översyn och genomlysning 

av kostnader och effektivitet bland tjänstemän i kommunhuset. Uppdraget har 

utökats av kommunchef Fredrik Pahlberg till en översyn av kommunens 

gemensamma administration.          
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§ 160 Dnr 2018-000009  

Redovisning av enkät för heltid som norm. 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna redovisningen. 

   

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade i februari 2018 att anta en handlingsplan för Heltid 

som norm, med målsättningen att ge möjlighet för medarbetare att i högre 

utsträckning kunna arbeta heltid. 

I kollektivavtal HÖK 16 mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och 

Svenska Kommunalarbetarförbundet har en överenskommelse gjorts med 

målsättningen att tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala vid 

nyanställning och redan anställda medarbetare i högre utsträckning ska arbeta 

heltid. 

En handlingsplan har arbetats fram under 2017 för utbildnings-, vård och omsorgs- 

samt kost och städ- verksamheterna. Arbetet kommer att genomföras i projektform 

under 2018-2020. I detta arbete har en enkät genomförts inom vård och omsorg.  

Malin Björk administratör, Maria Sundman lönehandläggare redovisar resultatet 

utifrån enkäten. 
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§ 161 Dnr 2018-000290  

Verksamhetsuppföljning för Ledningsutskottets 
verksamheter. 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar en uppföljning av de olika verksamheterna under 

ledningsutskottet genom volymer och nyckeltal. 

Kommunchef Fredrik Pahlberg redovisar följande: 

Staben 

 Antalet medarbetare 

 Sjukskrivningstal 

 

Samhällsutveckling och kommunikation 

 Antalet medarbetare 

 Sjukskrivningstal 

 Antal bygglov, startbesked och tillsynsärenden 

 

Teknik och Hållbarhet 

 Antal medarbetare 

 Sjukskrivningstal 

 Antal liter drivmedel inom transportenheten 

 Antalet bilar inom transport och bilpool och antal liter drivmedel.  
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§ 162 Dnr 2018-000289  

Genomgång delårsrapport för ledningsutskottets 
verksamheter. 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har sammanställt delårsbokslut per 2018-06-30 med sammanställd 

redovisning samt helårsprognos. 

Kommunstyrelsens verksamheter visar totalt en prognos på underskott mot budget. 

Ledningsutskottets verksamheter får en djupare redovisning av delårsrapporten per 

30 juni 2018 för verksamheterna Staben, Samhällsutveckling och Kommunikation 

samt Teknik och Hållbarhet.  
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§ 163 Dnr 2018-000006  

Ekonomirapport. 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har sammanställt en ekonomirapport per september 2018 för 

ledningsutskottets verksamheter. 

Kommunchef Fredrik Pahlberg föredrar rapporten. 

Budget 2018 (tkr) för ledningsutskottets verksamheter är 161 009 tkr 

-Staben 93 456 tkr 

-Teknik och hållbarhet 49 635 tkr 

-Samhällsutveckling och kommunikation 17 918 tkr 

 

Avvikelser inom verksamheten (tkr) 

-Stab +1 154 tkr 

-Teknik och hållbarhet  +947 tkr 

-Samhällsutveckling och kommunikation +2 416 tkr 

Totalt +4 517 tkr 

Prognos på helår 2018 156 492 tkr 

 

IT-strateg Morgan Norell föredrar kostnader och intäkter i budgeten för sin 

verksamhet. Aktuellt just nu är  

 E-tjänster, tex inom bygglov, ansökan om skolskjuts, vårdplatser. 

 Digitalisera mera inom skolan. 

 IT-kostnader i nuläget för bl.a. licenser, skrivare, elevdatorer m.m. samt 

framtida behov och prioriterade satsningar.  
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§ 164 Dnr 2018-000010  

Löneöversyn 2018. 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Personalchef Maritta Rudh informerar om 2018 års löneöversyn. 

Avtal med de fackliga organisationerna är nu påskrivna och hela processen för 

löneöversynen beräknas snart vara klar. Prognosen är att dom sista utbetalningarna 

ska vara klara i december 2018. 

Ledningsutskottet kommer att få en slutlig redovisning när processen är helt klar.  
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§ 165 Dnr 2017-000050  

Personalärenden. 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Personalchef Maritta Rudh informerar om följande aktuella ärenden: 

 Sjukskrivningstalen som sakta sjunker. 

 Arbetsmiljöutbildning för arbetsledningen. 

 Samverkan med Sundsvallsregionen när det gäller kompetensutveckling, 

ledarutveckling för nya chefer och Traineeprogrammet. 

 Broschyr för att stärka arbetsgivarsverige. 

 Nordanstigsmodellen för ett uppföljningsarbete för arbetsmiljöarbetet. 

 Medarbetarundersökningen bland kommunens anställda pågår. Sista datum för 

att besvara enkäten är 8 november 2018.  
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§ 166 Dnr 2018-000349  

Justering av Avfallstaxa för Nordanstigs kommun. 

Ledningsutskottets förslag 

Fullmäktige beslutar 

Höja nuvarande avfallstaxa från och med 1 januari 2019 med 50 % för hantering av 

hushållsavfall och 15 % för hantering av slam. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Avfallsverksamhetens intäkter från avfallstaxan täcker inte verksamhetens 

kostnader. För att få budgeten i balans behöver taxan för hantering av hushållsavfall 

justeras upp med 50 % och taxan för hantering av slam med 15 %. 

Exempel på vad förslaget innebär (priser angivna inklusive moms) 

  Taxa 2018 Förslag 2019 

Grundavgift - permanentboende i villa per år 332  kr 499 kr 

Hämtning var 14:e dag - 140 l per år 861 kr 1 293 kr 

Hämtning slam (max 4 m3) - avvattningsbil 1 525 kr 1 754 kr 

 

Beskrivning av ärendet 

Avfallsverksamheten gick 2017 med ett stort underskott. Underskottet berodde på 

flera faktorer, bland annat: 

• Taxan för hushållsavfall sänktes med 15 % för 2018.  

• Verksamheten inte hade full insikt i hur stora kostnadsökningar de nya 

entreprenörsavtalen skulle generera.  

• Då verksamheten är bunden till de upphandlade entreprenörsavtalen kommer 

även 2018 att generera ett underskott. 

• Avfallsverksamheten har under året anpassats till att följa de lagar och 

förordningar som finns för omhändertagande av avfall.  

 För att få en budget i balans måste avfallstaxan för hushållsavfall justeras upp 

med 50 % och för hämtning och omhändertagande av slam med 15 %.  

• Om höjning inte sker blir konsekvensen att skattemedel måste tillföras för att 

få en budget i balans. Enligt rättspraxis tillämpad i första hand inom VA-

verksamhet, men som även är tillämpligt inom avfallsverksamhet, ska ett 

över- eller underskott regleras under en treårsperiod. Ett underskott måste i 

annat fall justeras genom att skattemedel tillförs. 

Teknisk handläggare Helena Malmqvist föredrar ärendet. 
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Fors. § 166 

 

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att justera upp 

nuvarande avfallstaxa från och med 1 januari 2019 med 50 % för hantering av 

hushållsavfall och 15 % för hantering av slam (Pahlbergs och Grensmans 

tjänsteutlåtande 2018-10-02).  
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§ 167 Dnr 2018-000143  

Uppföljning av investeringar 2018. 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna redovisningen av 2018 års investeringar.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheterna har gjort en prognos för investeringarna 2018 baserat på kostnader 

till och med september. Kommentarer om aktuellt läge finns under respektive 

investering. Några ombudgeteringar är inte aktuella i nuläget då flera 

ombudgeteringar gjorts under året. 

Ekonomichef Björn Hylenius föredrar ärendet.  

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att ledningsutskottet beslutar godkänna redovisningen av 

2018 års investeringar (Marianne Unborgs tjänsteutlåtande 2018-10-25).  
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§ 168 Dnr 2018-000322  

Revisionsrapport: Översiktlig granskning av 
delårsrapport per 2018-06-30. 

Ledningsutskottets beslut 

Uppdra till verksamheten att bereda om delårsredovisningen ska ändras till 

tertialintervaller. 

Ledningsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Godkänna förslag till svar på revisionens rapport Översiktlig granskning av 

delårsrapport per 2018-06-30. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av delårsrapporten, Översiktlig 

granskning av delårsrapport per 2018-06-30. 

Revisionen vill att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de rekommendationer 

och förslag som lyfts fram i rapporten senast 21 december 2018. 

Ekonomienheten har tagit del av revisionens rapport med rekommendationer och 

kommentarer. Enheten tar till sig revisionens rekommendationer och kommentarer 

och arbetar efter dessa rent generellt.    

Beslutsunderlag 

Ekonomienheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna svaret på 

revisionens rapport Översiktlig granskning av delårsrapport per 2018-06-30 

(Pahlbergs och Hylenius tjänsteutlåtande 2018-10-22).  

Yrkanden 

Håkan Larsson (M) yrkar att verksamheten får i uppdrag att bereda om 

delårsredovisningen ska ändras till tertialintervaller.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Håkan Larssons yrkande och finner det antaget.  
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§ 169 Dnr 2018-000332  

Budget 2019 för Nordanstigs kommun. 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten arbetar med att sammanställa ett förslag till budget för 

Nordanstigs kommun för 2019-2022 utifrån majoritetens direktiv. 

Sammanfattningsvis så har verksamheterna lagt förslag på budgetramar som för 

2019 fördelas enligt följande: 

Utbildning  158 mnkr 

Vård och Omsorg  165 mnkr 

Social omsorg  46 mnkr 

Teknik och Hållbarhet  51 mnkr 

Samhällsutveckling och kommunikation  17 mnkr 

Staben  98 mnkr 

Budgeterat positivt resultat med 4,5 mnkr. 

 

Ekonom Marianne Unborg föredrar ärendet.  
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§ 170 Dnr 2018-000307  

Kommunalt driftbidrag för trygghetsboende. 

Ledningsutskottets förslag 

Fullmäktige beslutar 

Nordanstigs kommun inför ett driftbidrag för aktörer som uppför trygghetsbostäder. 

Bidraget betalas ut årligen med ¼-del av prisbasbelopp per bostad. 

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

investeringsbidrag. 

2018 och 2019 års bidrag finansieras ur budgetpost benämnd 

omställningskostnader. 

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

Reservationer 

Håkan Larsson (M) och Sandra Bjelkelöv (M) reserverar sig mot beslutet.   

  

Sammanfattning av ärendet 

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

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

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

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

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

innebär en kostnadsbegränsning för kommunen samtidigt som boendekvaliteten för 

de äldre ökar.  

Därför föreslås ett driftsbidrag som en drivmotor till att aktörer uppför 

trygghetsboenden i Nordanstigs kommun.   

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att fullmäktige beslutar att Nordanstigs 

kommun inför ett driftbidrag för aktörer som uppför trygghetsbostäder, att bidraget 

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

bidraget är att man uppfyller Boverkets kriterier för investeringsbidrag, att 2018 och 

2019 års bidrag finansieras ur budgetpost benämnd omställningskostnader samt att 

efterföljande år finansieras i kommande mål och budget som ett bestående bidrag 

(Pahlbergs och Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2018-10-23).    
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Forts. § 170     

Yrkanden 

Håkan Larsson (M) yrkar avslag på verksamhetens förslag. 

Stig Eng (C) yrkar bifall till verksamhetens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt och Håkan Larssons yrkanden och finner sitt 

yrkande antaget. 

Omröstning begärs. Ledningsutskottet godkänner följande propositionsordning: 

Den som stöder Stig Engs förslag röstar Ja. 

Den som stöder Håkan Larssons avslagsyrkande röstar Nej. 

Omröstningsresultat 

Två Ja-röster för Stig Engs bifallsyrkande och två Nej-röster för Håkan Larssons 

avslagsyrkande. Med ordförandens utslagsröst beslut ledningsutskottet enligt Stig 

Engs yrkande. En ledamot avstod från att rösta. 

 

Beslutande  Ja Nej Avstår 

Stig Eng (C) ordf X 

Monica Olsson (S) X 

Håkan Larsson (M)  X 

Ulf Lövgren (S)   X 

Sandra Bjelkelöv (SD)  X 

Summa  2 2 1 
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§ 171 Dnr 2018-000066  

Översyn av kommunala badplatser. 

Ledningsutskottets förslag 

Fullmäktige beslutar 

Minska antalet kommunala insjöbad från tio till sju genom att besluta att 

badplatserna vid Bjärtsjön (Ilsbo), Hasselasjön (Hassela) och Vattlångssjön 

(Liabadet) upphör att vara kommunens ansvar. Ett beslut enligt förslaget bör följas 

av ett beslut att ändra tredje stycket i § 3 i allmänna ordningsföreskrifter (21FS 

2011:12) för Nordanstigs kommun i enlighet med beslutet att minska antalet 

badplatser.  

Sammanfattning av ärendet 

Flera av kommunens badplatser är i behov av upprustning. Det kan t.ex. handla om 

att nya bryggor behöver köpas in för att ersätta bryggor som är i dåligt skick eller 

rusta upp nergångna utedass. Ett stort antal kommunala insjöbad minskar 

möjligheten att genomföra sådana satsningar eftersom avsatta medel fördelas över 

samtliga badplatser. För att förbättra möjligheten till nödvändiga satsningar på 

kommunens badplatser föreslår förvaltningen att antalet kommunala insjöbad 

minskas från tio till sju. Ett beslut enligt förslaget bör medföra att badplatserna vid 

Bjärtsjön i Ilsbo och Hasselasjön i Hassela inte längre ska nämnas i § 3 i 

kommunens allmänna ordningsföreskrifter.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att minska antalet 

kommunala insjöbad från tio till sju genom att besluta att badplatserna vid Bjärtsjön 

(Ilsbo), Hasselasjön (Hassela) och Vattlångssjön (Liabadet) upphör att vara 

kommunens ansvar. Ett beslut enligt förslaget bör följas av ett beslut att ändra tredje 

stycket i § 3 i allmänna ordningsföreskrifter (21FS 2011:12) för Nordanstigs 

kommun i enlighet med beslutet att minska antalet badplatser (Pahlbergs och 

Grensmans tjänsteutlåtande 2018-10-04).  
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§ 172 Dnr 2018-000348  

Ombudgetering för investering i ventilation på 
Bergsjögården. 

Ledningsutskottets beslut 

1. Uppdra till verksamheten att inför kommunstyrelsens sammanträde ta in ett 

ytterligare anbud på åtgärderna. 

2. Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.   

  

Sammanfattning av ärendet 

Ventilationen på Bergsjögården fungerar inte som den ska och i senaste kontrollen 

(OVK) blev den inte godkänd. Verksamheten ansökte om dispens för att få mer tid 

att åtgärda den bristande ventilationen. Byggnadsnämnden avslog dock 

verksamhetens ansökan. För att kunna åtgärda bristerna i ventilation behöver ett 

nytt ventilationssystem installeras till en beräknad kostnad på 3,8 mnkr. För att 

detta ska kunna ske i år behöver budgeten för projekt Ventilation Bergsjögården 

utökas med 1,6 mnkr. Förvaltningen föreslår därför att 1,6 mnkr överförs från de 

investeringsmedel som reserverats för ombyggnation av Hagängsgården, där hela 

budgeten inte kommer att användas 2018. Ombyggnationen av Hagängsgården 

kommer nämligen inte kunna slutföras i år eftersom det finns personer som bor kvar 

på undervåningen. 

Fastighetsstrateg Thomaz Nordh föredrar ärendet. 

Kommunchef Fredrik Pahlberg föreslå att verksamheten får i uppdrag att inför 

kommunstyrelsens sammanträde ta in ett ytterligare anbud på åtgärderna.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningen föreslår att ledningsutskottet godkänner ombudgetering av följande 

investeringar 2018: 

Till: Ventilation Bergsjögården   1 600 tkr 

Från: Ombyggnation Hagängsgården      -1 600 tkr 

Investeringen i ombyggnation av Hagängsgården ska inte minska med ovanstående 

belopp utan flyttas fram i tid. Uppdrag ges att utföra denna omarbetning i 

investeringsbudgeten för 2019 (EvaLinda Grensmans tjänsteutlåtande 2018-10-11). 
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§ 173 Dnr 2018-000333  

Ansökan om tillstånd till ombyggnad och drift av Vade 
kraftverk M 2426-18. 

Ledningsutskottets beslut 

Uppdra till Infrastruktur och miljöutveckling att sända in ett yttrande enligt bifogat 

förslag (se bilaga 1) senast den 8 november, med anledning av det meddelande 

kommunen mottog från Mark- och miljödomstolen vid Östersund tingsrätt den 

9 oktober 2018.  

Sammanfattning av ärendet 

Mark- och miljödomstolen har erbjudit kommunen att lämna ett yttrande angående 

en ansökan om tillstånd till ombyggnad och drift av Vade kraftverk senast den 8 

november, eftersom kommunen äger en fastighet som kan påverkas av den sökta 

verksamheten. Då den sökta verksamheten också har betydelse ur bl.a. 

fiskevårdssynpunkt har ett förslag till yttrande tagits fram. 

Vade kraftverk saknar tillstånd och Länsstyrelsen förelade i februari 2017 ägaren av 

kraftverket att hos Mark- och miljödomstolen söka tillstånd. En tillståndsansökan 

inkom till domstolen i slutet på augusti i år och kommunen har möjlighet att lämna 

ett yttrande på ansökan senast den 8 november. 

Vade kraftverk utgör idag ett definitivt vandringshinder för fisk och det är av stor 

betydelse att en fungerande fiskväg anläggs för att det ska finnas möjlighet att 

uppnå gällande miljökvalitetsnorm och säkerställa att alla naturligt förekommande 

arter ska ha möjlighet att vandra i uppströms och nedströms riktning förbi kraftverk.     

Beslutsunderlag 

Förvaltningen föreslår att Ledningsutskottet beslutar att uppdra till Infrastruktur och 

miljöutveckling att sända in ett yttrande enligt bifogat förslag (se bilaga 1) senast 

den 8 november, med anledning av det meddelande kommunen mottog från Mark- 

och miljödomstolen vid Östersund tingsrätt den 9 oktober 2018 (EvaLinda 

Grensmans tjänsteutlåtande 2018-10-26).  

Yrkanden 

Ulf Lövgren (S) yrkar bifall till verksamhetens förslag till yttrande.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ulf Lövgrens yrkande och finner det antaget.  
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§ 174 Dnr 2018-000351  

Reglemente för intern kontroll. 

Ledningsutskottets förslag 

Fullmäktige beslutar 

Anta förslag till reviderat Reglemente för intern kontroll inklusive 

tillämpningsanvisning.    

  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade i § 70/2018-09-17 att förstärka den interna 

kontrollen. Verksamhetens förslag till en revidering av Reglementet för 

internkontroll är en förutsättning för detta. 

Förutom revidering av reglemente för intern kontroll har även 

tillämpningsanvisningarna reviderats.  

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar revidera Reglementet för intern 

kontroll inklusive tillämpningsanvisning (Pahlbergs och Widoffs tjänsteutlåtande 

2018-10-21).  
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§ 175 Dnr 2018-000350  

Ambitionssänkning konsumentvägledning. 

Ledningsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Uppdra till verksamheten att avveckla kommunens lokala konsumentvägledning.    

  

Sammanfattning av ärendet 

I Nordanstigs Kommun har konsumentvägledning sedan 1 januari 2015 utgjort 

ca 20 % av en tjänst. Innan dess tillhörde kommunen Konsument Hälsingland och 

50 % av en tjänst köptes av Hudiksvalls kommun. Alla ärenden som inkommit till 

lokala konsumentvägledaren har registrerats i Konsumentverkets system 

KONSTAT. Konsumenter kan även idag kontakta Hallå konsument för upplysning 

och vägledning via webb, telefon eller chatt men hänvisas i första hand till 

kommunens vägledare. Den lokala vägledaren har utarbetat informationsfoldrar och 

mallar om konsumentens rättigheter. Detta finns på kommunens webbsida samt i 

kommunens reception. 

Det är inget lagkrav på att kommunerna ska ombesörja medborgarna med 

konsumentvägledning utan vägledningen har varit ett komplement till 

Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument. Avvecklingen av lokal 

konsumentvägledning har i syfte att frigöra resurser till i första hand lagstyrda 

uppdrag.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunens lokala 

konsumentvägledning avvecklas (Pahlbergs och Widoffs tjänsteutlåtande 

2018-10-12).  
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§ 176 Dnr 2018-000352  

Inriktningsbeslut/policy om att inte besvara anonyma 
insändare. 

Ledningsutskottets beslut 

Avslå förslaget om en policy som syftar till att inte besvara anonyma insändare. 

Reservationer 

Håkan Larsson (M) reserverar sig mot beslutet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kansli- och kommunikationsenheten har fått ledningsutskottets uppdrag att utreda 

ett inriktningsbeslut/policy om att anonyma insändare ställda till Nordanstigs 

kommun eller dess politiker inte ska besvaras.  

Insändare är en viktig del i den lokala debatten. Tyvärr innehåller de ibland 

felaktigheter. Genom att besvara dem tillrättalägger vi inte bara felen, utan kan 

också bemöta kritik och lyfta fram det goda arbete som görs i kommunens 

verksamheter. Att besvara insändare bör således ses som en möjlighet att informera 

om vår verksamhet, oavsett om de är signerade eller anonyma. 

Kommunens insändarsvar har alltid en avsändare – oftast en chef eller politisk 

företrädare. Medarbetare med specialkunskaper, men utan chefsbefattning kan 

också stå som avsändare. Däremot undertecknas svaren aldrig enbart med 

kommunnamnet. 

Det finns alltså alltid en person bakom svaret, och det är alltid en person som avgör 

huruvida insändare bör besvaras. Vem som helst kan förstås inte göra sig till 

talesperson för kommunen, men alla som arbetar i kommunen har 

grundlagsskyddad rätt att yttra sig i frågor där kommunen och dess verksamheter 

förekommer.  

Kansli- och kommunikationsenheten anser att innehållet vid varje tillfälle ska 

avgöra om en insändare officiellt bör besvaras. Skulle kommunen välja att inte 

svara är det ändå varje enskilds, och medarbetares, rättighet att svara, om än inte 

som officiella talespersoner för kommunen. 

En policy att anonyma insändare inte ska besvaras riskerar att inskränka – eller i 

vart fall uppfattas som en inskränkning –  av de rättigheterna.    

Beslutsunderlag 

Kansli- och kommunikationsenheten avråder från en policy som syftar till att inte 

besvara anonyma insändare (Pahlberg och Larssons tjänsteutlåtande 2018-09-20).    
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§ 177 Dnr 2018-000355  

Utökad budgetram 2019 för Hälsinglands 
utbildningsförbund. 

Ledningsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Nordanstigs kommun avslår Hälsinglands utbildningsförbunds äskande om extra 

medel till kommunal vuxenutbildning.    

  

Sammanfattning av ärendet 

2017 utökades regeringens satsning på vuxenutbildningen genom att 519 miljoner 

tillfördes yrkesvux och lärlingsvux samt satsningen på allas rätt till KOMVUX , 

genom att 530 miljoner tillfördes kommunerna via det generella statsbidraget.  

Hälsinglands utbildningsförbund har med anledning av regeringens satsning ett 

önskemål om att få 52 kr per innevånare (9478 pers) i utökat bidrag till den 

kommunala vuxenutbildningen. Det blir en kostnad på 492 856 kr för Nordanstigs 

kommun.  

Nordanstigs kommunförvaltning har utrett hur samtliga egna verksamheter och de 

kommungemensamma verksamheternas budget svarar mot de referenskostnader 

alternativt jämförbara kommuner som är grunden för kommunens generella 

statsbidrag. Förvaltningen kan konstatera att Hälsinglands utbildningsförbund har 

en budget för 2018, som överstiger de statliga referenskostnaderna för 

gymnasieskolan med 1586 tkr. Hälsinglands utbildningsförbund är 1863 tkr dyrare 

än jämförbar kommun för Kommunal vuxenutbildning. 

Det finns ingen grund att höja ersättning till Hälsinglands utbildningsförbund med 

hänvisning till skrivningar från staten vad avser kommunens generella statsbidrag. 

Totalt är Utbildningsförbundet 3 449 tkr dyrare än vad staten avser att denna 

verksamhet totalt ska kosta Nordanstigs kommun.    

Beslutsunderlag 

Nordanstigs kommun avslår Hälsinglands utbildningsförbunds äskande om extra 

medel till kommunal vuxenutbildning.  
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§ 178 Dnr 2018-000354  

Information om Inköp Gävleborg. 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Fredrik Pahlberg informerar om det nuvarande läget med 

kommunalförbundet Inköp Gävleborg utifrån att Gävle kommun har beslutat att 

lämna organisationen. 

Förhandlingar pågår om hur och  när utträdet ska ske, men även om samarbetet ska 

utvecklas med andra kommuner eller i en annan samarbetsform. 

Inköp Gävleborgs medlemmar är förutom Gävle, Bollnäs, Hofors, Hudiksvall, 

Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Söderhamn och Älvkarleby kommuner. 

Rekryteringen av en inköpare som blir stationerad i Nordanstigs kommun pågår.  
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§ 179 Dnr 2018-000082  

Motion om industriområdet Knoget i Harmånger. 

Ledningsutskottets förslag 

Fullmäktiges beslut 

1. Verksamheten arbetar med att utveckla och färdigställa industriområdet 

Knoget i Harmånger. Bl.a. är en exploatering av området under upphandling. 

2. Motionen kan därmed anses besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 

Carina Olsson (C) har lämnat in en motion där hon föreslår att kommunen i 

samarbete med Nordanstigs Bostäder AB planerar och färdigställer ett 

industriområde i Harmånger. Området hon pekar ut är det så kallade Knoget, där det 

redan idag finns förutsättningar för ett bra område både för tillverkningsindustri och 

för andra typer av verksamheter. Detta ska prioriteras och färdigställas inom ett år. 

Remissinstans bör vara företagarföreningen i Nordanstig. 

Verksamhetens yttrande över motionen 

Arbetet med att färdigställa industriområdet Knoget pågår. En upphandling kommer 

att genomföras för att exploatera området. Planen är att arbetet ska komma igång 

under hösten 2018.  

Tanken är att företagslokaler ska byggas via tex kommunens fastighetsbolag eller 

bostadsbolag. Tidsplanen för denna utveckling av industriområdet är att det ska 

finnas tillgängliga lokaler inom de närmaste två åren. 

Då arbetet med att färdigställa industriområdet pågår, föreslår verksamheten att 

motionen kan anses beviljad.      

Beslutsunderlag 

Staben föreslår att fullmäktige kan besvara motionen enligt följande: Verksamheten 

arbetar med att utveckla och färdigställa industriområdet Knoget i Harmånger. Bl.a. 

är en exploatering av området under upphandling. Motionen kan därmed anses 

beviljad (Pahlbergs och Engströms tjänsteutlåtande 2018-10-09).  
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§ 180 Dnr 2014-000521  

Motion om köp av fastigheten Röde 2:15 i Gnarp. 

Ledningsutskottets förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Avsluta motionen i avvaktan på besked om dragning av ny E4 och Ny 

ostkustbana genom Gnarps samhälle samt invänta nya detaljplaner för 

området. 

2. Motionen är därmed besvarad.   

Sammanfattning av ärendet 

Åke Bertils (S) och Anders Engström (S) har lämnat en motion där de föreslår att 

kommunen löser in fastigheten Röde 2:15 i Gnarp för att göra den tillgänglig för 

framtida tomt- och bostadsprojekteringar. Fastigheten kan tillsvidare omvandlas till 

grönområde.   

Verksamhetens yttrande över motionen 

En ny dragning av E4 genom Gnarp är planerad liksom ny dragning av 

ostkustbanan. Dessa stora projekt kommer att ha påverkan på Gnarp som samhälle. 

Samtidigt planeras för möjlighet till både industriområden och bostadsområden i 

Gnarp genom nya detaljplaner. I detta arbete kan motionens intentioner beaktas. I 

avvaktan på dessa stora projekt inom Gnarps samhälle föreslår staben att motionen 

avslutas.  

Beslutsunderlag 

Staben föreslår att fullmäktige beslutar avsluta motionen i avvaktan på besked om 

dragning av ny E4 och ny ostkustbana genom Gnarps samhälle samt invänta nya 

detaljplaner för området. Motionen är därmed besvarad (Pahlbergs och Engströms 

tjänsteutlåtande (2018-07-06). 
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§ 181 Dnr 2018-000334  

Ansökan ur kommunstyrelsens Spontankassa, Rusta 
Röstabadet. 

Ledningsutskottets beslut 

Bevilja Harmångers IF bidrag med 25 000 kronor ur kommunstyrelsens 

Spontankassa för upprustning av Röstabadet.  

Sammanfattning av ärendet 

Harmångers IF ansöker om bidrag ur kommunstyrelsens Spontankassa för att rusta 

upp Röstabadet i Harmånger. 

Badet har varit stängt i några år och har under den tiden blivit nedgånget. 

Föreningen har fått igång en grupp personer som arbetar aktivt för att få igång badet 

igen. Föreningen räknar med att den totala kostnaden för upprustning blir 

ca 80 000 kronor. Övrig finansiering kommer att lösas via privat sponsring.  

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att ledningsutskottet beslutar att bevilja Harmångers IF 

ansökan till upprustning av Röstabadet med 25 000 kr (Oxelhöjds och Havelas 

tjänsteutlåtande 2018-10-11).  
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§ 182 Dnr 2018-000337  

Ansökan ur kommunstyrelsens Spontankassa, 
Elstolpar och uppsäkring av elnät. 

Ledningsutskottets beslut 

Bevilja Stocka Hamnförening bidrag med 20 000 kronor ur kommunstyrelsens 

Spontankassa för elstolpar och uppsäkring av elnät.     

  

Sammanfattning av ärendet 

Stocka Hamnförening ansöker om bidrag ur kommunstyrelsens Spontankassa med 

20 000 kronor. Under sommaren 2018 har 1 726 husbilar har stannat på campingen 

vilket är en  ökning med över 1 000 % sedan 2015. Denna ökning har genererat en 

ökad kostnad för föreningen med fler elstolpar och en uppsäkring av elnätet. 

Fakturan för perioden 180601-180831 innehåller en servisändring på 20 000 kronor 

vilket föreningen inte budgeterat för.   

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att ledningsutskottet beslutar att bevilja Stocka 

Hamnförenings ansökan till oförutsedda kostnader med 20 000 kronor (Oxlehöjds 

och Havelas tjänsteutlåtande 2018-10-15).  
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§ 183 Dnr 2018-000007  

Information och övriga ärenden.  

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna redovisningen.  

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 

Mellanfjärdspaketet 

Håkan Larsson (M) frågar hur det går med det så kallade Mellanfjärdspaketet. 

Kommer kommunen att försöka ta upp en del i ingången till norra delen av fjärden i 

samband med att en privat muddring i området kommer att genomföras? 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd svarar att på grund av resursbrist kommer det 

inte att genomföras just nu men att en plan för hela området kommer att arbetas 

fram. 

Nya budgetutskottet 

Ulf Lövgren (S) frågar om hur det är tänkt att det nya utskottet ska fungera och ha 

för uppdrag i den nya politiska organisationen som träder i kraft från 2019. 

Kommer de andra utskotten inte att ha något eget budgetansvar? 

Stig Eng (C) svarar att utskotten får ha kvar sitt budgetansvar men att det nya 

utskottet får huvud ansvaret för att inleda och driva budgetprocessen. 

Arbetsmiljön inom kommunkontoret 

Håkan Larsson (M) frågar om ledningsutskottet har följt upp ärendet enligt förra 

ledningsutskottets § 157/2018-10-02. 

Personalchef Maritta Rudh lämnar en rapport om den utredning som pågår. 

 

      

      

      

 

 


