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§ 171 Dnr 2017-000351  

Godkännande av dagordning 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen med redovisade ändringar.  

Sammanfattning av ärendet 

Följande ärende läggs till: 

-Kommunens fastigheter, av Tor Torlander (M). 

 

Följande ärenden utgår: 

-Rese och fordonspolicy, Dnr 2020-000260.  
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§ 172 Dnr 2020-000115  

Coronavirusets inverkningar på Nordanstigs kommun 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund informerar: 

Stora förändringar pågår avseende coronavirusets spridning och samhällets 

åtgärder. Smittspridning sker i ökad utsträckning igen bl.a. i Gävle kommun. Gävle 

och Hudiksvall kommun stänger ner kommunresor och en del möten har ställts in. 

Fler fall av smitta konstateras även bland de egna kommuninvånarna.  

Media börjar ställa frågor om beredskapsnivån, bl.a. avseende skyddsutrustning. 

Kommunen har ett mycket gått förråd förberett. Man anser sig lätt kunna klara av 

en liknande belastningssituation som den tidigare i våras.  

Corvid-teamet står i beredskapsläge utifall att de behöver sättas in.  

Kommunen överväger att stänga ned restauranger på boendena igen. Reglerad 

besöksmöjlighet finns på boendena i speciell lokal vilken saneras efter varje besök. 

Att begränsa besök på annat vis är inte aktuellt i dagsläget.  
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§ 173 Dnr 2020-000171  

Verksamheten informerar  

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd och kommunchef Erik Hedlund föredrar 

ärendet. 

 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

-Årets inflyttarfest är inställt 

Coronarelaterat beslut att ställa in årets inflyttarfest. Man planerar in en 

försommarpicknick istället. 

-Kollektivtrafiksamråd 

Kollektivtrafiksamråd skedde förra månaden. Man pratar med regionen om de 

förändringar som blir i de lokala bussturerna från nyåret. Information om dessa 

turändringar förmedlas ut till kommunmedborgarna. 

Kollektivtrafiken dras med stora underskott i dessa tider och man vet i nuläget inte 

vad man kan förvänta sig framöver som resultat av detta. 

-Kulturstrategi 

Kommunen har tagit fram en grund till en kulturstrategi som kommer ut snart. 

-Fria vandringsvägar för fisk 

Projektet ”Fria vandringsvägar för fisk” - dammsänkningar pågår på halvfart. 

Vattnet har tagit slut i en brun och kommunen sätter in en reningsanläggning till 

brunnens användare för att tillse deras vattenbehov. 

Provsänkningen av nästa dam inleds när reningsanläggningen installerats.  

-Kustfiskarelyftet 

Projektet Kustfiskarelyftet drar mycket publicitet till kommunen. Havs- och 

Vattenmyndighetens generaldirektör kom på besök vid ett seminarium. Effekterna 

av projektet ger stora ringar på vattnet.  

-Markbytet i Hassela med Holmen Skog 

Värdering av mark utarbetas. Informationsinsamling pågår från parterna. 

Kommunen har meddelat konsulten vad som behövs, andra parten arbetar på att få 

fram sin data. 

Ytterligare en intressent har kommit fram för köp av Franshammar, före detta 

Hasselakollektivet. Möjligen kommer ridklubben att dra sig ur som intressent.  

-Dammen uppe vid Grännsjön 

Diskussion pågår med ägaren om hur man kan arbetar framåt. Det finns en fråga 

angående om kommunen är delägare i dammens samfällighetsförening eller inte. 
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Underlaget från länsstyrelsen är inte klargörande. En jurist har anlitas för att komma 

framåt på denna punkt. 

-Miljöalmenacka 2021 

Ett utkast till Miljöalmenacka 2021 är framtagen. Den informerar om kommunens 

miljöarbete, och visar kalendern för exempelvis vilka tidsramar finns för inlämning 

av farligt avfall och liknande. 

-Förskolan på Arthur Engbergskolan 

Förskolan på Arthur Engbergskolan i Hassela är en och en halv månad försenad. 

Arbetet skulle vara klar vid årsskiftet men drar ut på tiden. Ingen fara finns för 

förskolebarnen då den gamla förskolan finns kvar och kan användas för 

verksamhet.  

-Belysningsstrategin  

Det finns frågor om vem som äger belysningspunkterna och dokument från 

kommunsammanslagningen 1974 har del i svaret. Frågan om ”huvudmannaskapet” 

för belysningspunkterna togs upp på 1990-talet. Beslut finns på att kommunen och 

inte föreningar har huvudmannaskapet för alla belysningspunkterna som togs över 

från föreningarna. Materialet utgör ett bra underlag för att gå vidare med 

belysningsstrategin.  

Att man inte kan ha möten som vanligt drar ut på tiden här då man inte kan möta 

och diskutera med alla intressenter och föreningar som tidigare. 

-Älvåsens naturreservat: 

Kommunen har fått möjlighet att lämnat remissvar på ett förslag om att utöka 

Älvåsens naturreservat genom köp av del av mark för utökning av Älvåsens 

naturreservat - se beslutsunderlag Angående remiss tilläggsbeslutet Älvåsens 

naturreserva.pdf, dokumentnr 122870. 

 

Kommunchef Erik Hedlund informerar: 

-Chefsmöte med Sundsvallsregionen, vår granne i norr att jämföra med 

Hälsingerådet, har skett. Nytt kommunalråd och ny kommunchef är tillsatta i 

Sundsvall. Tidigare har Sundsvall varit ordförande för samarbetet 

Sundsvallsregionen, vilket de har meddelat att de inte vill fortsätta vara. Ny lösning 

för ordförandeskapet diskuteras därför.   

-Träff med regionchefen för företaget E.ON har skett. De har i stor utsträckning 

säkrat el-tillgången i deras nät till Nordanstigs kommunen.  

-Utbildning i signalskydd och utrustning för signalskydd skedde i går. Med denna 

utrustning kan sekretesskyddad information sändas och mottagas mellan 

kommuner, regioner, stat och statliga myndigheter. Detta är del av att få igång 

Sveriges civilförsvar igen. Som del av detta arbete kommer även handläggare att 

finnas på räddningstjänsten som arbetar med civilförsvarsfrågor.  

-Möte har skett med kommunens alla strategiska verksamheter. Ett gap finns mellan 

arbetsordning och längre strategiskt perspektiv. Detta är viktigt att arbeta vidare 

med. 
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-Lärarförbundet har publicerat ny rankning och Nordanstigs kommun stiger 56 

platser i den rankningen.  

-Personalfrågor: 

Behovet har översetts på STAB och på Tillväxt- och Service. 

På STAB vill man ha mer innovation i kommunen. Man kommer att ta in en ny chef 

till enheten Utveckling och Upphandling, denne vill man ha som även 

kommunjurist. 

Vissa pensioneringar kommer att ske i organisationen, man tänker därför samla alla 

utskott och sekreterare på staben, och anställa sekreterare.  

Tjänsten som folkhälsostrateg kommer att återanställas. 

Man kommer att göra en samlingsannons på alla de tjänster som finns i 

verksamheten. Utöver de tjänster som ska anställas på STAB så vill man anställa en 

kulturutvecklare, ingenjör och en näringslivschef. Även en internrekrytering avses 

göras för tjänsten som biträdande Kost- och städchef. Tf Vård- och Omsorgschef 

kommer att tillsättas permanent på den tjänsten.         

Beslutsunderlag 

1. Angående remiss tilläggsbeslutet Älvåsens naturreservat, dokumentnr 122870.  
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§ 174 Dnr 2018-000290  

Verksamhetsuppföljning för Ledningsutskottets 
verksamheter och ekonomi 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen 

Att graferna avseende antalet besökare till simhallen samt den avseende antalet 

bygglov lyfts fram till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund och verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar 

ärendet. 

Månadsrapporterna avser verksamhetsuppföljning. Månadsuppföljning avser 

ekonomisk uppföljning. 

 

Månadsuppföljning 

Kommunchef Erik Hedlund informerar avseende Månadsuppföljning (ekonomi) 

STAB: 

-Nordhälsinge Räddningstjänst och miljökontor meddelade att deras verksamhet 

kostar ytterligare 360 tusen kronor (tkr) för 2019. De hade inte kommunicerat detta 

tidigare. Vari den extra kostnaden består är inte förmedlat. Ledningsutskottet 

efterlyser att återrapporteringen förbättras. Kostnader för verksamheten 2020 är 

ännu inte beräknad.  

Diskussion med Nordhälsinge Räddningstjänst och miljökontor kommer att ske 

nästa månad.  

-STAB har totalt ett överskott. Konsultpengar har inte använts i beräknad 

utsträckning och IT-kostnaderna har justerats ned.  

 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar avseende Månadsuppföljning 

(ekonomi) för verksamheten Tillväxt och Service (ToS):  

Totalt har verksamheten ett överskott på 966 tkr. Egentligen ett underskott på 2 

miljoner kronor (mkr) varav coronakostnaderna är ca 1,5 mkr. 

En avstämning kommer att ske avseende entreprenad/projektkostnaderna, ett 

räknefel har hängt med sedan fjolåret som missvisar överskott/underskott.  

Enhet Samhällsbyggnad har rekord i antalet ärenden. Man har inte haft så många på 

20 år, och det är ändå två månader kvar på året.  

Försämring jämfört med föregående månad på grund av kultursatsningen för barn 

och unga där antalet biljetter till kulturevenemang man givit barnen är 200 stycken 

fler än beräknat. 

Även röjning av så kallade "grå-zoner" har inletts.  
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Månadsrapporterna 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar månadsrapporten för Tillväxt och 

Service (ToS).  

Sjukfrånvaron 

Förändringar i grafen anses relaterad till beteendemönstren i samband med 

Coronapandemin. 

Antalet besökare i simhallen  

Antalet besökare i simhallen är hög. Trivselfaktorn är också hög och har gjort att 

simhallen i bergsjö drar in besökare från andra kommuner. 

Antalet ärenden till turistbyrån.  

Fysiska besök minskar fortsatt över tid. 

Antal kilometer tjänsteresor  

Antal kilometer tjänsteresor har minskat till följd av pandemin.  

Det noteras att statistik för resor har systemproblematik; alla begär inte ersättning 

för tjänsteresor, då statistiken bygger på att begäran om ersättning inkommer så 

rapporteras inte tjänsteresorna.  

Bygglov 

Antalet bygglovsansökningar är högre än någonsin. 

Företagsbesök  

Företagsbesök fortsätter att utebli till följd av pandemin. 

 

Siffror från månadsrapporten som man tar upp till kommunstyrelsen är de 

siffror som avviker. Följande ärenden lyfts fram till kommunstyrelsen: 

Från månadsrapporterna föreslås att grafen avseende besökare till simhallen samt 

grafen avseende antalet bygglov lyfts fram till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

1. Månadsuppföljning oktober Stab och ToS, med bilagor, dokumentnr 122906. 
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§ 175 Dnr 2020-000293  

Utökning av kapitalinsats Kommuninvest 

Ledningsutskottets beslut 

Att sända vidare ärendet till kommunstyrelsen, samt  

Att begära tillägg till beslutsunderlaget avseende vad kommunens betalningsplan är 

avseende Kommuninvest och vad kommunens totalvolym är i Kommuninvest.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommuninvest Ekonomisk förening och Kommuninvest i Sverige AB har sedan 

2018 arbetat med en utredning kring kapitalbehov, kapitalisering och kapitalmål. 

Syftet är att dels möjliggöra Kommuninvests fortsatta kapitalisering och dels uppnå 

de krav på att ha kapital som myndigheterna kräver för att motverka risken för 

alltför låg bruttosoliditet.  

Kommuninvest inför en enhetlig och gemensam nivå på insatskapital för alla 

medlemmar. Den kommer att successivt öka från dagens 900 kronor per invånare 

till 1 300 kronor per invånare 2024.  

I diskussion lyfts att det i underlaget bör framgå vad vår totalvolym är i 

Kommuninvest, samt märker att sammanställningen inte låter utläsa vad 

betalningsplanen per år är.  

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2020-11-02, Utökning av 

kapitalinsats Kommuninvest, dokumentnr 122824. 

  Förslag till beslut enligt tjänsteutlåtande: 

Kommunfullmäktige beslutar att Nordanstigs kommun till Kommuninvest 

ekonomisk förening (”Föreningen”) ska inbetala ett insatsbelopp om 3 804 400 

kronor samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs 

med anledning av inbetalningen.  

 Bemyndigandet innebär att kommunstyrelsen beslutar om och vidtar de åtgärder 

som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav 

på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp 

motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare. 

  Kommunstyrelsen bemyndigas att utse firmatecknare att för kommunstyrelsens 

räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt 

besluten ovan. 

2. Information om kapitaliseringen av Kommuninvest, dokumentnr 121761. 
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§ 176 Dnr 2020-000297  

Justering av taxa enligt tobakslagen 

Ledningsutskottets beslut 

Att godkänna informationen, samt 

att sända vidare ärendet till kommunstyrelsen.     

Sammanfattning av ärendet 

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd har beslutat att föreslå 

kommunfullmäktige i Hudiksvall och Nordanstigs kommun besluta  

att avgift för mindre förändring av tillstånd för tobak ska vara 3 000 kr vid innehav 

av en butik i Hudiksvalls- och Nordanstigs kommuner, samt 

att avgift för mindre förändringar i bolagens ytterligare butiker, som sker vid 

samma tillfälle som ovanstående, ska vara 500 kr per butik.     

Beslutsunderlag 

1. Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd, 2020-10-08 § 52,  

dokumentnr 122580.   
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§ 177 Dnr 2019-000361  

Uppföljning angående skollokalerna i Hassela 

Ledningsutskottets beslut 

Att godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Det framfördes till kommunstyrelsen oro om arbetsmiljön i Arthur Engbergskolan 

varpå ansvariga för verksamheten besökte skolan för inspektion. Då 

ledningsutskottet har ansvar för kommunens fastigheter har frågan tagits upp som 

ärende vid dagens sammanträde. 

Inga brister framkom vid verksamhetsbesöket utan läget med lokaler och 

arbetsmiljö såg bra ut. Man konstaterade att den farhåga som framförts inte förelåg. 

Ledningsutskottet finner ingenting övrigt att tillföra ärendet.  
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§ 178 Dnr 2020-000288  

Nytt särskilt boende för äldre 

Ledningsutskottets beslut 

Att återremittera ärendet.  

Att ärendet återremitteras till KS-beredningen för, dels kompletterande kalkyl av 

kostnader, och dels till omsorgsförvaltningen för en kalkyl av kostnad för drift.    

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet och meddelar att beslut i 

ärendet bör ske snart. Verksamheten vill därför gå fram med förslag till beslut.  

Nordanstigs kommun står på sikt inför ett utökat behov av särskilda boendeplatser 

för äldre. För närvarande råder balans mellan behov och tillgång men ett utökat 

behov finns under kommande tio år, med sannolikt en högsta nivå under 2030. För 

att kunna sänka kostnaderna för särskilt boende för äldre, utan en kvalitetssänkning, 

bör en effektivitetsökning ske genom att uppföra en ny byggnad där verksamheten 

kan bedrivas för en lägre kostnad än i nuvarande byggnader. Detta tjänsteutlåtande 

föreslår en nybyggnad av ett särskilt boende för äldre i Bergsjö samt en nedläggning 

av befintliga boenden i Bergsjö samt Harmånger. Boendet i Harmånger föreslås bli 

ett trygghetsboende då behov av detta finns.  

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds, Hans-Åke Oxelhöjds och Karin Henningssons tjänsteutlåtande 

2020-11-05, Uppförande av nytt särskilt boende för äldre, dokumentnr 122421. 

Förslag till beslut enligt tjänsteutlåtande: 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

att ett nytt särskilt boende för äldre med 80 platser och 13 korttidsplatser uppförs 

i egen regi, 

att byggnaden uppförs i Bergsjö, 

att vårddriften utförs i egen regi,  

att vårddriftens kostnadsnivå och effektivitet utvärderas efter fem år, 

att vårdenheterna Sörgården och Hagängsgården avvecklas så snart den nya 

byggnaden är drifttagen,  

att uppdra till förvaltningen att utse plats och initiera planuppdrag samt 

att uppdra till förvaltningen att fastställa dimensionerande nyckeltal, kalkylera 

investeringskostnaden och återkomma till kommunfullmäktige för beslut.   

2. Tor Torlanders yrkande insänt per e-post under mötet, yrkanden punkt 8 lu 

201110, dokumentnr 123145.    
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Yrkanden 

Sigbritt Persson (S) yrkar bifall, med bifall från Ola Wigg (S), till verksamhetens 

förslag till beslut. 

Tor Torlander (M) yrkar i första hand på återremittering av ärendet till KS-

beredningen för, dels kompletterande kalkyl av kostnader, och dels från 

omsorgsförvaltningen en kalkyl av kostnad för drift.  

Tor Torlander (M) yrkar i andra hand på följande motyrkande, insänt per e-post: 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

 

 att ett nytt särskilt boende för äldre minst 80 platser och 13 korttidsplatser 

upphandlas av tredje part. 

 

att vårddriften utförs av för uppgiften upphandlad utförare eller i egen regi 

beroende på vilken utförare som kan leverera beställd kvalité till bäst pris. 

 

att vårddriftens kostnadsnivå och effektivitet utvärderas efter fem år, 

 

att vårdenheterna Sörgården och Hagängsgården avvecklas så snart den nya 

byggnaden är drifttagen, 

 

att uppdra till förvaltningen att, i samverkan med vinnande entreprenör, utse 

plats och initiera planuppdrag 

samt 

 

att uppdra till förvaltningen att genomföra anbudsförfarande angående 

upphandlingen av byggnation och vård samt fastställa dimensionerande 

nyckeltal, och återkomma till kommunfullmäktige för beslut. 

 

Ordförande Stig Eng (C) yrkar att byggnation sker via upphandling och att drift av 

SÄBO sker via upphandling, samt att man betalar per plats.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återemitteras 

och finner att ärendet ska återremitteras. Därmed faller övriga yrkanden. 
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§ 179 Dnr 2018-000058  

Enheten Kost- och städ informerar  

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Signhild Edström och Kajsa (Anna-Karin) Bennet informerar om enheten Kost- och 

städs verksamhet.  

Verksamheten lagar och levererar mat till äldreboenden, skolor och förskolor.  

Kost- och städ har tillagnings-, mottagnings-, och serverings-kök. Olika typer av 

kök på olika platser för effektivisering.  

Det arbetas med att kunna anpassa sin verksamhet till framtida behov, både egna 

behov och brukares behov. Man har i detta syfte nyligen haft verksamhetsdagar.  

Man väntar sig fler individuella val och ett behov av bredare service avseende 

måltidsservering och tidsupplägg. Omflyttning av personal sker för att möta 

arbetssituation. Vid kommande öppnande av skolverksamhet finns möjlighet att se 

över måltidsorganisationen. 

Stund för fria frågor till verksamheten följer deras informationsdragning.  
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§ 180 Dnr 2020-000294  

Information om Gemensam översiktsplanering i 
Sundsvallsregionen 

Ledningsutskottets beslut 

Att sända vidare ärendet till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Planarkitekt Helena Majforsen föredrar ärendet. 

Syftet med denna tjänsteskrivelse är att i huvudsak informera ledningsutskottet om 

det pågående arbete som bedrivs inom ramen för Sundsvallsregionens gemensamma 

samarbetsgrupp gällande fysisk planering. Det förtydligas här att föreslagna ”att 

satser till beslut ”ska formuleras gemensamt i samarbetsgruppen och att 

ovanstående ordalydelse troligtvis inte kommer överensstämma med den 

tjänsteskrivelse som framöver kommer presenteras för kommunstyrelsen. 

Innebördsmässigt bör däremot ovanstående ”att satser till beslut” överensstämma 

och avsikten med att framlägga dessa formuleringar i det här sammanhanget är att 

dessa ska bidra till att förtydliga vilka förväntade beslut som kommunstyrelsen 

behöver ta ställning till gällande ”långsiktig utvecklingsinriktning av mark- och 

vattenanvändning i Sundsvallsregionen.” 

Sundsvallsregionen har under flera år samarbetat i ett gemensamt projekt för att 

samordna kommunernas prioriterade och strategiskt långsiktiga 

utvecklingsinriktning för mark- och vattenanvändning. Detta arbete har resulterat i 

en översiktsplan men det har emellertid aldrig tagits något formellt politiskt beslut 

om planuppstart vilket krävs enligt plan- och bygglagen. Dessutom är det även 

önskvärt att det i samband med beslut om planstart även ges hemställan åt 

kommunstyrelsen att starta upp samrådsperioden som kommer infalla under 

densamma period för samtliga sex kommuner.   

Beslutsunderlag 

1. Gemensam utvecklingsinriktning för öp i Sundsvallsregionen, med bilaga, 

dokumentnr 122633. 

Förslag till beslut enligt tjänsteutlåtande: 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår ledningsutskottet föreslå 

kommunstyrelsen besluta 

Att starta planarbetet i enlighet med plan- och bygglagens 3 kap (lag 2020:76) 

av Sundsvallsregionens gemensamma projekt med att ta fram en övergripande 

översiktsplan som belyser kommunernas (Nordanstig, Sundsvall, Hudiksvall, 

Timrå och Härnösand samt Ånge) långsiktiga utvecklingsinriktning med hänsyn 

till prioriterad mark- och vattenanvändning.  

Att i enlighet med plan- och bygglagens 3 kap (lag 2020:76) gemensamt vid 

densamma tidpunkt som med de övriga kommunerna (Sundsvall, Hudiksvall, 

Timrå och Härnösand samt Ånge) inleda samrådsperioden.                     
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§ 181 Dnr 2020-000303  

Beställning av Detaljplan för Gnarps centrum vid ny 
dragning av E4 

Ledningsutskottets beslut 

Att uppdra åt Teknik och hållbarhet att göra en planbeställning för 

centrumverksamheter och andra verksamheter inom fastigheten Röde 1:50 och del 

av fastigheten Gingsta 4:1.  

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Douglas Helsing föredrar ärendet. 

På grund av att E4 dras om förbi Gnarp så har det uppkommit ett behov av att göra 

exploatering för centrumverksamheter och andra verksamheter intill E4 möjlig. 

Förvaltningen föreslår därför att Teknik och hållbarhet får i uppdrag att göra en 

planbeställning med syftet att öppna upp för en sådan exploatering. Fastigheterna 

som skulle beröras av den föreslagna planbeställningen är Röde 1:50 och del av 

Gingsta 4:1 (se bilaga 1).  

Beslutsunderlag 

1. Detaljplan för Gnarps centrum vid ny dragning av E4, med bilaga, dokumentnr 

122767.  
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§ 182 Dnr 2020-000310  

Information om arbetet med detaljplaner 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Douglas Helsing informerar: 

Byggnadsnämnden ansvarar enligt plan- och bygglagen, PBL, för ett antal uppgifter 

inom lov- och byggprocessen, bland annat beslutar de om planuppdrag och 

planprioriteringar.  

Samhällsbyggnadsenheten har inspekterat äldre detaljplaner i kommunen och 

kommit fram till att var sjätte detaljplan har oklar status enligt enhetens egen 

bedömning. Länsstyrelsen gör en annan tolkning. Detta behöver man arbeta vidare 

med. 

Andelen ansökningar om bygglov är historiskt stort i Nordanstigs kommun. Detta 

kopplas till de ombyggnationer folk tar sig för under pågående coronapandemi. 

En bygglovsinspektör anställdes tidigare under året, denna arbetar aktivt med 

tillsynsverksamhet. 
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§ 183 Dnr 2019-000292  

Uppföljning om ny förskola i Gnarp 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Thomaz Nordh informerar: 

Byggnationen av ny förskola i Gnarp har haltats tillfälligt.  

Marken man bygger på innebär vissa problem i hur byggnadsarbetet behöver fortgå. 

Marken under den fasta marken är mycket vattenfylld och detta kan innebära att 

pålning behöver ske. Konsulter har kopplats in för att göra bedömningar i ärendet. 

När svar från konsult avgör frågan om pålning, då kan en tidsaxel för byggnation 

fastställas eller justeras.  

Angående boendena Hagängsgården, Bållebo och vårdcentralen vid Bållebo reser 

utskottets ledamöter frågor - vissa av fastigheterna har alvarliga brister. 

Översvämningar har hotat Bållebo många gånger genom åren och åtgärderna anses 

ha varit bristfälliga.  

Dränering behöver genomföras vid Bållebo. Grunden ligger djupt och kostnaderna 

för en ny dränering beräknas bli höga. Det har beslutats om ytterligare 

underhållsmedlen för fastigheter och möjligen går en del av dessa till dränering. 
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§ 184 Dnr 2020-000309  

Information om lönerevision 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Personalchef Maritta Rudh informerar: 

Kommunal har slutit ett nytt kollektivavtal med arbetsgivarorganisationerna. Det 

nya kollektivavtalet innebär löneökningar i nivå med märket på arbetsmarknaden. 

Löneökningarna i avtalet ligger på 5,4 procent. I november gäller en ökning om två 

procent, i april nästa år kommer nästa ökning på två procent och 2022 är ökningen 

på 1,4 procent. Det sista året ska ökningen följa märket. 
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§ 185 Dnr 2020-000312  

Redovisning av arbetsmiljöenkät för medarbetare 2020 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Personalchef Maritta Rudh informerar: 

Resultaten av årets medarbetarundersökning har behandlats av HR-avdelningen.  

Vartannat år sedan 2012 genomförs en medarbetarundersökning för att få 

medarbetarnas syn på vad som är bra och vad som kan bli bättre på våra 

arbetsplatser. Frågeställningarna handlar om styrning, delaktighet och inflytande, 

trivsel och engagemang, kommunen som arbetsgivare, arbetsmiljö och hälsa samt 

ledarskap. Enkäten innehåller även frågeställningar utifrån kommunens 

personalpolicy, diskrimineringslagen och Arbetsmiljöverkets föreskrift 

”Organisatorisk och social arbetsmiljö”. Frågor ställs även till kommunens chefer 

kring uppfattningen om förutsättningar att klara sitt chefsuppdrag. 

Resultatet från undersökningen användas i det systematiska arbetsmiljöarbetet och 

för vårt förbättringsarbete. 

Enkätens målgrupp är tillsvidareanställda medarbetare, 619 personer. 

Mätperiod var september 2020 och svarsfrekvensen 72,4 procent. Enkäten 

besvarades av 448 medarbetare, vilket är den högsta svarsfrekvensen sedan den 

första undersökningen 2012. 

Det övergripande resultatet av medarbetarundersökningen för hela organisationen 

redovisas i den rapport som finns till beslutsunderlaget.  

De analyser som blir en följd av enkätens resultat ska fungera som beslutsunderlag 

för det fortsatta förbättringsarbetet i form av handlingsplaner, åtgärder och 

genomförandeplan.  

Beslutsunderlag 

1. Medarbetarundersökningen, dokumentnr 122905.  
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§ 186 Dnr 2020-000202  

Information om handlingsplan för livsmedel 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och klimatstrateg Anna Hesselgren Heijbel informerar:  

Just nu pågår en intern remiss av den regionala handlingsplanen. I början på nästa år 

avser man sätta samman en arbetsgrupp för att ta handlingsplanen framåt. 

Den regionala handlingsplanen är en regional anpassning av den nationella 

handlingsplanen. Man har möjlighet att anpassa den regionala handlingsplanen till 

lokala förhållanden och därefter anta en lokal handlingsplan för Nordanstigs 

kommun specifikt. 

Man ska under den interna beredningsrundan komma fram till om man vill anta en 

lokal handlingsplan. 

Verksamheten samlar intressenter och diskuterar prioriteringar de närmaste åren. 

Man har startat en samarbetsgrupp med andra kommuner i regionen för att öka 

ambitionsnivån och arbeta med handlingsplan för livsmedel.   

Beslutsunderlag 

1. gavleborgs-handlingsplan-sveriges-livsmedelstrategi-2018-2030, dokumentnr 

120546.  
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§ 187 Dnr 2020-000296  

Kretsloppsplan för Nordanstigs kommun 

Ledningsutskottet föreslår 

kommunfullmäktige besluta  

att anta kretsloppsplan för Nordanstigs kommun 2021-2025 samt  

att nuvarande avfallsplan som gäller till årsskiftet 2020/2021 ersätts med denna.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar 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. 

Planen utgår från Agenda 2030-målen och relaterar främst till EU:s avfallsdirektiv 

och avfallsmål och Sveriges miljömål.   

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2020-10-29, 

Kretsloppsplan 2021-2025, med bilaga, dokumentnr 122764. 

2. Kretsloppsplan 2021-2025, reviderad, dokumentnr 122859.  
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§ 188 Dnr 2020-000299  

Coronarelaterat krisstöd till föreningar 

Ledningsutskottets beslut 

Att sända vidare ärendet till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet. 

Föreningar har, som övriga samhället, drabbats på olika sätt av coronapandemin. En 

del har fått ökat antal medlemmar och en del har varit tvungna att helt ställa in 

verksamheten under våren. Verksamheten vill förekomma den föreningskris som är 

att förvänta de hårdare drabbade föreningarna. Inför månadsskiftet och innan nästa 

kommunstyrelsesammanträde antas man ha underlag för att känna till behovet.  

Beslutsunderlag 

1. Hans-Åke Oxelhöjds och Helena Havelas tjänsteutlåtande 2020-11-02, 

Tjänsteutlåtande angående coronarelaterat krisstöd till föreningar i Nordanstig, 

dokumentnr 122828   

Förslag till beslut enligt tjänsteutlåtande: 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår ledningsutskottet att besluta om att 

omfördela medel till stöd för föreningar som drabbats av coronapandemin inom 

2020:s budget. 

Att allmänna fritidsmedel samt spontankassans återstående medel används i 

omfördelningen.     

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(28) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-10 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 189 Dnr 2020-000300  

Kultur- och föreningsledarstipendiet 2020 

Ledningsutskottets beslut 

Att i avsaknad av ytterligare inplanerade sammanträden för ledningsutskottet under 

året 2020 så utser ledningsutskottets presidium mottagare av Kultur- och 

föreningsledarstipendiet.  

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande Stig Eng föredrar ärendet. 

Stipendiet ligger på ledningsutskottet att besluta. I nuläget är året snart över och 

ledningsutskottet har inget mer planerat sammanträde för året. Därför uppstår 

frågan om hur beslut kan tas i år. 
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§ 190 Dnr 2020-000302  

Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens 
spontankassa 2020 Skateutrustning och skateresa 

Ledningsutskottets beslut 

Att bevilja föreningen Streetsports Nordanstig bidrag med 25 000 kronor för att 

köpa in mer låneutrustning.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet. 

Föreningen Streetsports Nordanstig söker bidrag ur kommunstyrelsens 

spontankassa med 25 000 kronor för att köpa in mer låneutrustning så att fler kan få 

möjligheten att prova på skateing.     

Beslutsunderlag 

1. Hans-Åke Oxelhöjds och Helena Havelas tjänsteutlåtande 2020-11-05, Yttrande 

beträffande ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa 2020 från 

Streetsports Nordanstig gällande Skateutrustning och skateresa, dokumentnr 

122860. 

2. Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa 2020 Skateutrustning och 

skateresa, med bilagor, dokumentnr 122728.   

Yrkanden 

Tor Torlander (M) yrkar bifall, med bifall från Sigbritt Persson (S), till 

verksamhetens förslag.     

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det antaget.      
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§ 191 Dnr 2018-000387  

Motion om att stryka tillägget i inriktningsbeslut om fria 
vandringsvägar i vattendrag 

Ledningsutskottets föreslår 

kommunfullmäktige besluta  

Att avslå motionen med följande motivering: 

Tillägget innebär inte att möjligheterna att driva verksamhet i vattendrag 

omöjliggörs. Det innebär endast att kommunen prioriterar miljöåterställning och 

biologisk mångfald framför miljöskadliga vattenverksamheter.   

Sammanfattning av ärendet 

Carina Ohlson (C) har lämnat en motion där hon föreslår att tillägget i det 

inriktningsbeslut om fria vandringsvägar (KF § 7/2017-02-06) stryks. Hon anser att 

detta tillägg gjordes för att helt låsa alla möjligheter att driva verksamhet i 

vattendrag, att det innebär att miljönyttan alltid ska gå först, och missgynnar 

enskilda företagare som bedriver någon typ av verksamhet i vatten. Vidare frågar 

hon om miljön gynnas av att man river ut fullt fungerande vattenkraftverk som 

bevisligen är fossilfria, för att generera energi på annat sätt. Självklart ska miljön 

värnas, men inte genom ett tillägg som så ensidigt tillvaratar särintressen, dessutom 

anser hon att det helt strider mot vår intention att värna närproducerade tjänster och 

produkter samt vara företag behjälpliga för att vara en attraktiv företagarkommun.    

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens ordförande Ola Wiggs (S) tjänstutlåtande 2020-11-06, 

Yttrande över motion om att stryka tillägget i inriktningsbeslut om fria 

vandringsvägar i vattendrag., dokumentnr 122866 

2. Motion om att stryka tillägget i inriktningsbeslut om fria vandringsvägar i 

vattendrag., dokumentnr 110166.    
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§ 192 Dnr 2018-000007  

Information och övriga ärenden        

Sammanfattning av ärendet 

Extra ärenden  

Kommunens fastigheter  

Tor Torlander (M) lyfter ärendet. 

Det extra ärendet Kommunens fastigheter anses besvarad vidfrågställning med 

enhetschef Thomaz Nord, ärende Uppföljning om ny förskola i Gnarp, § 183. 

 

 

      

      

      

 

 


