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§ 106 Dnr 2017-000351  

Godkännande av dagordning. 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen med redovisade ändringar.  

Sammanfattning av ärendet 

Ledningsutskottet godkänner dagordningen med följande ändringar: 

Följande ärenden tas bort: 

Ärende 12 Redovisning Internkontroll 2018 och plan för 2019. 

Ärende 13 Krisledningsplan för Nordanstigs kommun. 

Ärende 14 Information och övriga ärenden.  
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§ 107 Dnr 2018-000005  

Verksamheten informerar. 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Tf verksamhetschef Karin Henningsson informerar om följande aktuella ärenden 

inom Teknik och Hållbarhet: 

• Nytt entreprenadavtal är tecknat för förbränning av avfall. Det nya avtalet är 

10 % billigare än det förra avtalet. 

• En elcykel har köps in och ska vara ett alternativ till att boka bil ur bilpoolen. 

• Nytt livsmedelsavtal är tecknat och gäller från 1 september 2019. 

• Kost- och Städ kommer att driva Fikerian i kommunhuset från 1 september 

2019. 

• Inventeringen av vägbelysningen är klar. 

• Renovering av duscharna på Brandstationen i Jättendal pågår. Även bastun 

byggs om. 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar om följande aktuella ärenden: 

• Genomförda företagsbesök. 

• Sommaranställningar på Ersk-Matsgården. 

• Ett Gränsprojekt genomförs tillsammans med lantmäteriet för att säkra 

gränserna. Sex personer arbetar med projektet under sommaren. 

• Tätortsnära skogar - en inventering pågår och kan komma att resultera i en 

skötselplan för slyröjning. 

• Svenskt Näringsliv har besökt Nordanstig och presenterat sin enkät. 

• Flera evenemang har genomförts såsom Prideparad, Industridagar på 

Bergsjöverken, Nordanstigstravet på Hagmyren. 

• Plan och Bygg genomgång av kommunens detaljplaner. 

• Arbetet med att färdigställa Översiktsplanen pågår. 

• Receptionen i kommunhuset kommer att vara fortsatt bemannad tom 

31 december 2019. 
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Forts. § 107 

 

Kommunchef Fredrik Pahlberg informerar om följande aktuella ärenden inom 

Stabens verksamheter: 

• Återhållsamhet i verksamheter för att minska kostnaderna. 

• Kvalitet- och utveckling utreder kostnaderna inom vård och omsorg. 

• Elavtalet med Nordanstigs Fjärrvärme AB är uppsagt för vattenkraftverken. 

• Förändringar i organisationen - justeringar kring Teknik och Hållbarhet och 

Samhällsutveckling och kommunikation. 

• Samverkan i Hälsingland - Hälsingerådet arbetar med olika 

samverkansmöjligheter. 

• Inköp Gävleborg 

• Arbetsmarknadsenheterna i Hudiksvall och Nordanstig utökar sitt samarbete 

med anledning av Arbetsförmedlingens neddragningar.  
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§ 108 Dnr 2018-000290  

Verksamhetsuppföljning för Ledningsutskottets 
verksamheter. 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheten redovisar uppföljning av de olika verksamheterna under 

ledningsutskottet, genom volymer och nyckeltal per april 2019.  

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd redovisar nyckeltalen för Samhällsutveckling 

och kommunikations verksamheter. Den ekonomiska prognosen på helår är att 

intäkterna kommer att bli mindre än budget men att budgeten ändå kommer att 

kunna hållas. 

Tf verksamhetschef Karin Henningsson redovisar nyckeltalen för Teknik och 

Hållbarhet. Den ekonomiska prognosen på helår är att budget kommer att hållas. 

Kommunchef Fredrik Pahlberg föredrar nyckeltalen för Stabens verksamheter. Den 

ekonomiska prognosen är att de politiska kostnaderna kommer att bli högre än 

budgeterat.  
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§ 109 Dnr 2019-000027  

Ekonomirapport - uppföljning av handlingsplaner. 

Ledningsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Uppdra till verksamheten att genomföra de föreslagna besparingarna enligt 

handlingsplanerna förutom minskad skötsel av kommunens grönytor och minskat 

underhåll av kommunens poolbilar. Vidare ska kommunstyrelsens förfogandemedel 

behållas. 

Dessa åtgärder skulle ge minskade kostnader med 1 480 tkr för Teknik och 

Hållbarhet, 300 tkr för Samhällsutveckling och kommunikation och 750 tkr för 

Staben.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen lämnade i § 151/2019-06-04 ett uppdrag till respektive utskott att 

arbeta vidare med sina handlingsplaner för att minska verksamheternas kostnader. 

Tf verksamhetschef Karin Henningsson går igenom de förslag till besparingar 

utifrån handlingsplanerna som presenterades på kommunstyrelsens sammanträde 

4 juni. 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar om att 300 tkr kan sparas om 

Nordanstigsgalan inte genomförs. 

Kommunchef Fredrik Pahlberg informerar om besparingar på vakanta tjänster inom 

Staben och Ekonomienheten på ca 750 tkr.          

Yrkanden 

Tor Tolander (M) yrkar bifall till besparingarna enligt handlingsplanerna förutom 

minskad skötsel av kommunens grönytor och minskat underhåll av kommunens 

poolbilar. 

Stig Eng (C) yrkar att kommunstyrelsens förfogandemedel ska vara kvar.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Tor Tolanders och sitt yrkande och finner dem 

antagna.  
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§ 110 Dnr 2019-000284  

Omfördelning investeringsbudget 2019 för 
beredskapslager av mat. 

Ledningsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Omfördela investeringsmedel för 2019 enligt följande: 

Från Bredband till Beredskapslådor 400 tkr 

Sammanfattning av ärendet 

Beslut har tagits att kommunen ska investera i så kallade beredskapsmatlådor. 

Avsikten med beredskapsmatlådor är att kommunen vid en kris ska kunna tillaga 

mat för kommunens barn, unga och äldre, tre mål om dagen i sju dagar. För att 

finansiera behövs att investeringsmedel flyttas från Bredband till Beredskapslådor. 

Förslaget är att 400 tkr omfördelas från Bredband till Beredskapslådor.  

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar omfördela investeringsmedel 

för 2019 enligt följande: Från Bredband till Beredskapslådor 400 tkr 

(Fredrik Pahlbergs och Karin Henningssons tjänsteutlåtande 2019-06-13).  

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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§ 111 Dnr 2019-000269  

Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens 
Spontankassa 2019 Byte av låssystem. 

Ledningsutskottets beslut 

1. Bevilja Stocka Bågskytteklubb med 6 610 kronor för byte av låssystem. 

2. Bidraget finansieras ur kommunstyrelsens Spontankassa.  

Sammanfattning av ärendet 

Stocka Bågskytteklubb ansöker om bidrag ur kommunstyrelsens Spontankassa med 

6 610 kronor.  

Föreningen har upptäckt att det är många av föreningens nycklar på vift. Föreningen 

behöver därför byta låssystemet för att minska risken för stöld och skadegörelse.  

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att ledningsutskottet beslutar att bevilja Stocka 

Bågskytteklubb bidrag med 6 610 kr för byte av låssystem (Hans-Åke Oxelhöjds 

och Helena Havelas tjänsteutlåtande 2019-05-16).  
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§ 112 Dnr 2019-000297  

Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens 
Spontankassa 2019 - Konstkurs för ungdom. 

Ledningsutskottets beslut 

1. Bevilja Hassela IF bidrag för att anordna konstkurs för ungdom med 

2 000 kronor per deltagande ungdom, dock högst 20 000 kronor. 

2. Bidraget finansieras ur kommunstyrelsens Spontankassa.  

Sammanfattning av ärendet 

Hassela IF ansöker om 25 000 kronor i bidrag ur kommunstyrelsens Spontankassa. 

Föreningen kommer under sommaren att erbjuda ungdomar att delta i en 4 dagar 

lång konstkurs med Bie Erenurm som kursledare. Syftet med projektet är att erbjuda 

ungdom ett möte med konst i en spännande miljö lett av professionella ledare. 

Projektet vill stötta ungdomar och unga vuxna i att öka sin kompetens, utveckla sina 

ledaregenskaper, självkänsla och sin sociala och pedagogiska kompetens samt att 

själva handleda.  

Projektet ska efter avslutad kurs utvärderas för att sedan kunna genomföra 

ytterligare kurser med medel från Region Gävleborg. 

Kursplats: Malnars gård Hassela 

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att ledningsutskottet beslutar bevilja Hassela IF 25 000 kr 

för konstkurs för ungdom (Hans-Åke Oxelhöjds och Helena Havelas 

tjänsteutlåtande 2019-2019-06-03).  

Yrkanden 

Ola Wigg (S) med bifall av Tor Tolander (M) yrkar bifall till bidrag med 

2 000 kronor per deltagande ungdom dock högst 20 000 kronor.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det antaget.  
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§ 113 Dnr 2019-000300  

Avstämning budget i balans Hälsinglands 
Utbildningsförbund. 

Ledningsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Godkänna redovisade ändringar för Nordanstigs kommun enligt Hälsinglands 

utbildningsförbunds dokument ”Sammanställning av ändringar för budget i 

balans – 2017-11-29” under rubriken ”kommunspecifika korrigeringar för en 

budget i balans”. 

2. Godkänna den genomförda justeringen av uppräkning enligt Hälsinglands 

Utbildningsförbunds dokument ” Sammanställning av ändringar för budget i 

balans – 2017-11-29” under rubriken ”Prisuppräkningar”.  

Sammanfattning av ärendet 

Vid bildandet av förbundet beslutades att utreda om förbundet fått med sig en 

budget i balans. Medlemskommunerna har tillsammans med förbundet analyserat 

och diskuterat frågan, och Hälsinglands Utbildningsförbund har dokumenterat detta 

i ” Sammanställning av ändringar för budget i balans – 2017-11-29”. Under 2018 

var förbundsledningen och förvaltningen överens om justeringsposter, vilka även i 

praktiken genomförts och bokförts i 2017 och 2018 års bokslut. Justeringarna har 

hanterats inom ramen för kommunstyrelsens budget för Hälsinglands 

Utbildningsförbund. 

Nordanstigs kommun har godkänt både kommunens och utbildningsförbundets 

bokslut för 2017, KF §41, 44 2018-05-14, och 2018, KF §47 2019-04-01 samt 

2019-05-27. Då korrigeringarna låg inom ramen för tilldelad budget samt att 

avstämningar gjorts och godkänts i boksluten av båda parter ansåg förvaltningen att 

korrigeringarna för en budget i balans var konfirmerade. 

I den ursprungliga prisuppräkningen har av misstag genomsnittspriset för 2014 års 

nivå ej räknats upp till 2015 års prisnivå. Korrigering av detta misstag har av 

samtliga medlemskommuner godkänts på förvaltningsnivå, och även i praktiken 

godkänts i och med betalningarna av avgifterna. 

Förbundsledningen och delar av direktionen i Hälsinglands Utbildningsförbund 

önskar dock ett direkt politiskt ställningstagande av dessa justeringar. Förslag till 

beslut är att kommunstyrelsen godkänner ändringar för Nordanstigs kommun enligt 

Hälsinglands Utbildningsförbunds dokument ”Sammanställning av ändringar för en 

budget i balans – 2017-11-29” under rubriken ”kommunspecifika korrigeringar för 

en budget i balans” samt ”Prisuppräkningar”. Liknande beslut har tagits av Bollnäs 

kommun samt Söderhamns kommun. 

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. 

Ekonomichef Björn Hylenius föredrar ärendet.  
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Forts. § 113 

 

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna ändringar för 

Nordanstigs kommun enligt Hälsinglands Utbildningsförbunds dokument 

”Sammanställning av ändringar för budget i balans – 2017-11-29” under rubriken 

”kommunspecifika korrigeringar för en budget i balans”, att godkänna den 

genomförda justeringen av uppräkning enligt Hälsinglands Utbildningsförbunds 

dokument ” Sammanställning av ändringar för budget i balans – 2017-11-29” under 

rubriken ”Prisuppräkningar” (Fredrik Pahlbergs och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 

2019-06-10).  
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§ 114 Dnr 2018-000307  

Bidrag för trygghetsboende. 

Ledningsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Kommunalt driftbidrag beviljas till Nordanstigs kommun, Teknik och 

hållbarhet, för trygghetsboendet i Harmånger med 100 750 kr för 

verksamhetsåret 2019. 

2. Kommunalt driftbidrag beviljas till Björkbackenhem i Hassela AB, 

org.nr 559077-9814, för trygghetsboendet i Hassela med 182 000 kr för 

verksamhetsåret 2018 samt 186 000 kr för verksamhetsåret 2019. 

3. Bidraget finansieras ur kommunstyrelsens omställningskostnader.   

Sammanfattning av ärendet 

I kommunfullmäktige 2018-04-01 § 49 beslutades att inrätta ett driftbidrag till de 

aktörer som uppfyller Boverkets regler för trygghetsboende. Två ansökningar har 

inkommit och de avser trygghetsboendet i Hassela samt i Harmånger. 

Bidraget föreslås utbetalas till Nordanstigs kommuns egna verksamhet med 

100 750 kr för verksamhetsåret 2019. Bidragets storlek har beräknats utifrån 

bidragets regelverk, alltså att ett ¼ prisbasbelopp (PBB 2019, 46 500 kr) utbetalas 

per lägenhet och år. I kommunens fall innebär det att 8 av årets 12 månader ersätts 

för de 13 lägenheter som är inflyttningsklara. 

Vidare föreslås att bidrag utbetalas till Björkbackenhem i Hassela AB med 

182 000 kr för verksamhetsåret 2018 samt med 186 000 kr för verksamhetsåret 

2019. Bidragets storlek är beräknad med samma grund som till ovanstående 

utförare men utbetalas för hela verksamhetsåren då de 16 lägenheterna varit i bruk 

under hela året.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunalt 

driftbidrag beviljas till Nordanstigs kommun, Teknik och hållbarhet, för 

trygghetsboendet i Harmånger med 100 750 kr för verksamhetsåret 2019 samt att 

kommunalt driftbidrag beviljas till Björkbackenhem i Hassela AB, org.nr 559077-

9814, för trygghetsboendet i Hassela med 182 000 kr för verksamhetsåret 2018 

samt 186 000 kr för verksamhetsåret 2019 (Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 

2019-06-16).  

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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§ 115 Dnr 2014-000123  

Startbesked för industriområdet Knoget, Rösta 8:19 i 
Harmånger. 

Ledningsutskottets beslut 

Uppdra till verksamheten att fortsätta arbetet med att färdigställa industriområdet 

och att startbesked beviljas enligt anslagna medel i budget 2019.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar om arbetet med att färdigställa 

industriområdet Knoget i Harmånger. 

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 det dubbla.          

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar att verksamheten får i uppdrag att fortsätta arbetet med att 

färdigställa industriområdet och att startbesked beviljas enligt budget.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.  
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§ 116 Dnr 2019-000290  

Information Greiberstipendium 2019. 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

2019 är det första året som stipendier ur Gunnar Greibers stipendiefond delas ut. 

Stipendierna ska främja konsten och det konstnärliga arbetet i Nordanstigs kommun 

till minne av konstnären Gunnar Greiber. Sista ansökningsdag är den 31 maj 2019. 

Gunnar Greiber och hans hustru Else Nyström Greiber testamenterade ett stort antal 

konstverk och över 1,3 miljoner kronor i aktier och kontanter till Nordanstigs 

kommun. Under perioden 2019–2034 ska en del av pengarna användas till 

stipendier. Syftet är att stimulera det lokala kulturlivet i Nordanstig genom att dela 

ut stipendier till högre konstnärlig utbildning eller till projekt av hög konstnärlig 

kvalitet i Greibers konstnärliga anda. 

En urvalsgrupp föreslår för kommunstyrelsen som sedan beslutar vem som får 

stipendiet. Gruppen består 2019 av kommunstyrelsens ordförande, chef för 

Samhällsutveckling och kommunikation samt en konstnär. En förutsättning för att 

stipendiet ska delas ut är att ansökningarna håller tillräckligt god kvalitet. 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar om den första omgången av 

ansökningar till Greiberstipendiet 2019.  
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§ 117 Dnr 2019-000305  

Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens 
Spontankassa 2019 till Nytt kylskåp 

Ledningsutskottets beslut 

1. Bevilja Bergsjö Rid och körsällskap 5 949 kronor för inköp av nytt kylskåp. 

2. Bidraget finansieras ut kommunstyrelsens Spontankassa.  

Sammanfattning av ärendet 

Bergsjö Rid och körsällskap söker bidrag med 5 949 kronor för att köpa in nytt 

kylskåp till föreningen. När föreningen skulle starta upp kylskåpet inför sommarens 

aktiviteter så upptäckte man att kylskåpet gått sönder under vintern.  

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att ledningsutskottet beslutar bevilja Bergsjö Rid och 

körsällskap 5 949 kronor för inköp av nytt kylskåp (Hans-Åke Oxelhöjds och 

Helena Havelas tjänsteutlåtande 2019-06-14).  
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§ 118 Dnr 2018-000058  

Verksamhetsuppföljning - besök i kommunen. 

Ledningsutskottets beslut 

Ledningsutskottet tackar företagarna för visningarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Ledningsutskottet besöker Sörfjärden i Gnarp där det byggs nya bostadsrätter på 

Klasudden. 

Därefter besöker ledningsutskottet Sagaliden i Högen, Bergsjö och upprustningen 

och satsningarna på campingen och nybyggnation av nytt service- och samlingshus.  

   

      

      

 

 


