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§ 46 Dnr 2017-000351  

Godkännande av dagordning 

Ledningsutskottets beslut 

Dagordningen godkänns utan ändringar.     

Sammanfattning av ärendet 

Ledningsutskottet ska godkänna dagordningen. 
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§ 47 Dnr 2020-000115  

Coronavirusets inverkningar på Nordanstigs kommun 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.       

Sammanfattning av ärendet 

Näringslivsutvecklare Ingeli Gagner informerar om hur näringslivet påverkats av 

Corvid-19.  

-Näringslivsdepartementet har genomfört en företagsenkät gällande Covid-19. 

Svarsfrekvensen är hög och kommunala näringslivskontoret har bra kontakt med 

näringslivet.  

44% av företagen svarar att de påverkats direkt av krisen. 23% svarar att de 

påverkats indirekt. 44% av företagen svarar att kassaflödet har minskat. Företag har 

svarat med permitteringar, varsel, stoppade investeringar, avslutat timanställda, 

avslutat konsulter. Läget för företagen förändras över tid och följs upp. Enligt en 

undersökning den 16 mars var 16 st. av 51 st. företag i kris.   

-Det presenteras en sammanställning över näringslivskontorets dagliga verksamhet 

avseende av Coronapandemin och en tidslinje för näringslivskontorets initiativ. 

Man har löpande kontakt med kollegor runt om i länet och följer deras krisarbete.  

Omställningscheckar och inverteringar av företagens situation görs fortlöpande.  

-Näringslivskontoret tror att kommunen har en viktig roll att spela då personer går 

från anställda till arbetssökande. Det är viktigt för dessa personer att veta att de är 

behövda. Retoriskt ställs frågan ”Hur tar vi hand om de ungdomar som skulle ha 

sommarjobbat, hur tar vi hand om dem som inte kan ta sig in till utbildning till 

hösten på grund av detta?”   

Ingeli Gagner ser många utmaningar framöver: att ta tillvara smartness och 

kreativitet hos entreprenörer och arbetsbefriade för nyorientering och omställning; 

att ta tillvara ungdomars kunskap och kreativitet; att starta upp lokal 

livsmedelsförsörjning; att ta tillvara kommunorganisationens hela kompetens. 

-Diskussion följer där det konstateras att samhället aldrig säkert kan förekomma 

nästa kris. Man vet inte vad denna kris och samhällsomställning kommer att leda 

till, men det som händer nu gör att kommunen blir bättre på att möta svårigheter i 

framtiden. Bland de svårigheter som nu ses en stor kreativitet och ett stort 

samhällsengagemang och detta har medföljts av stor medvetenhet om de lokala 

företagens utbud.  

Ingeli Gagner poängterar att allas samverkan och breda medvetenhet om situationen 

är viktig för att möta denna kris och för att bättre anpassa sig till situationen samt 

för att möta de svårigheter som krisen kan medföra framöver.  

Beslutsunderlag 

(Företagsenkät Covid-19 Nordanstig Helsida Mars 2020, dokumentnr 119669, 

Ledningsutskott 14 april, dokumentnr 119668.)                         
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§ 48 Dnr 2018-000005  

Verksamheten informerar 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund informerar: 

-Coronapandemihantering är påtaglig i stabens arbetsordning. Krisledningsgruppen 

möts dagligen. Vissa verksamheter har prioritet, ex äldrevården och näringslivet. 

Stort fokus läggs på att se till att de har en bra arbetsmiljö. Den problematik de har 

är frågan om hur situationen kommer att se ut framöver.  

-Som ny kommunchef frågar Erik Hedlund om ledamöterna har några funderingar 

att ställa till honom:  

Stig Eng (C) undrar hur kommunernas gemensamma samarbete sker idag.  

Han meddelas att mycket ställs in som effekt av Coronapandemin. Samverkan sker 

genom telefonsamtal i stor utsträckning. Samverkan med tanke på Coronakrisen 

sker också i stor utsträckning med länsstyrelsen. Många av kommunerna har 

problematik angående tillgången på munskydd. 

 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

-Ny planarkitekt är anställd sedan två veckor tillbaka.  

-En tillsynsperson är sökt men processen har bromsats med ca två månader då tid 

till arbetsintervjuer inte finns för närvarande.  

-EPC-projektet (Energy Performance Contracting) i Hassela har startats upp. Några 

möten har genomförts. Avtalet skrevs under för tre veckor sedan. 

-Ombyggnaden av Arthur Engberg går framåt. Enhetschef Thomaz Nordh kommer 

att föredra mer om detta under ärendet ”Uppföljning investeringsbudget 2020”. 

-Arbetet med att anställa en badvakt har påbörjats. 

-Arbetet med att anställa personal till Ersk-Mats-gården har genomförts. 

Fortfarande är det oklart vilka tider gården kommer att vara öppen i sommar. 

-Projektpengar till Fiskefredade områden har godkänts.  

-Avseende Trolska skogen har kommunen valt att köpa förköpsbiljetter till deras 

”föreställning”. Dessa är tänkta som ”årets gåva” presenter till alla nyinflyttade i 

kommunen. 

-Plan- och Bygg har väldigt mycket att göra. Folk är hemma och har tid till att 

arbeta med sina projekt och det märks i arbetsbelastningen på enheten.         
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§ 49 Dnr 2018-000290  

Verksamhetsuppföljning för Ledningsutskottets 
verksamheter och ekonomi 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd och Ekonom Irina Alexeeva föredrar ärendet. 

 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

-För hela verksamheten beräknas ligga 1,2 miljoner kronor minus. Huvudsakligen 

är detta bundet till att bilpolen används väldigt begränsat under Coronapandein. För 

att anpassa verksamheten kommer två äldre bilar i bilpolen att säljas. 

-Plan- och byggkontoret har något lägre inkomster. 

-Avfall och återvinning ligger plus minus noll.   

-Näringslivsenheten kommer att ha högre utgifter som effekt av Coronapandemin. 

Man antar att statligt bidragspaket kommer att tillföra viss ersättning för dessa 

utgifter.  

-Totalt beräknas enheten Tillväxt och Service ligga 1 miljon kr under budget. Med 

förväntade omfördelningar och bidrag kommer detta att kompenseras för. 

-Trots situationen är man inte orolig för budget och verksamhet. 

 

Ekonom Irina Alexeeva informerar: 

Föredrar endast de punkter som avviker från budget. 

STAB 

-Beräknar avvikelse från budget med 200 000 kr.  

-Kommunikation har underskott på 100 000 kr. Detta beror på att 

kommunikationschef har anställt personal och denna ändring var inte medtagen i 

beräkningen.  

-Total prognos på ca minus 300 000 kr för STAB. 

Tillväxt och Service 

-Personal: stabilt på 78 heltider. Över 100 st. anställda. 

-Sjukfrånvaron är på 8,5% för februari. Detta är en ökning på 0,5% sedan 

föregående år. Man ligger lite under på Tillväxt och Service. 

-Verksamhetens volymer: i mars så har turistbyrån stängt för fysiska besök. Deras 

siffror för aktivitet via internet, e-post, ligger på normala nivåer för mars månad. 
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-Besöken i kommunen är lägre. Med anledning av Coronapandemin så stannar folk 

hemma i större utsträckning. 

-Bygglovsansökningarna är fler än vanligt. Många av dessa bygglov är 

tillväxtskapande. Ett bygglov för Morängsviken har också godkänts.  

-Företagsbesök: Två företagsbesök har skett i år. Resterande har ställts in. Målet att 

nå 20 st. besök i år blir svårt att uppnå.  

-Tjänsteresor per transportslag: Det har skett en stor minskning av transporter via 

bil-poolen. Man möts på annat vis i dessa tider. Även bussresor har minskat i antal.  

-Hushållsavfall i ton: mindre volymer under vintern då färre besök sker vintertid. 

-Återbruk: totalt har 880 kg återbrukats vilket betraktas som en bra siffra, även om 

den kan bli än bättre.    

Beslutsunderlag 

(Månadsuppföljning ToS mars, dokumentnr 119517. 

Presentation månadsuppföljning Stab till LU april, dokumentnr 119506.)   
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§ 50 Dnr 2020-000062  

Redovisning politikerkostnader 2020 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonom Irina Alexeeva informerar:  

Föredrar översikt för kostnader per möten, råd, styrelser etc.  

-Det finns en chans att budgeten för utgifterna kommer att gå plus minus noll. Detta 

beror på hur möten tekniskt genomförs i och med Coronapandemin. Många möten 

ställs in eller genomförs genom tekniska hjälpmedlen istället för fysiska träffar. 

-Politikerarvoden för föregående år betalas ut ännu i mars månad.  

-Kommunfullmäktige ligger ganska bra. De räknar med att det kan bli ett underskott 

här och ekonomienheten kommer att analysera detta närmare inför nästa månad. 

-Kommunstyrelsen ligger också ganska bra till. Även här är det en fråga om möten 

kommer att genomföras enligt tidigare satt mötesplanering. Exempelvis har Klimat- 

och miljöberedningarnas möten ställts in.  

 

Redovisning politikerkostnader är en stående punkt månadsvismånadsvis.  

Beslutsunderlag 

(Presentation uppföljning 2020 mars, dokumentnr 119518.)      
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§ 51 Dnr 2014-000252  

Riktlinjer för kommunikation 

Ledningsutskottets beslut 

Att verksamheten ska ta fram en internutbildning för politiker och verksamhet i 

medieträning. 

Att verksamheten framöver ska ta fram en kommunikationspolicy för verksamhet 

och politik, samt en finansiering för projektet.   

Sammanfattning av ärendet 

Stig Eng (C) meddelar att punkten har sitt ursprung ur diskussionen om Nils 

Holgerssonutredningen och kommunens förmåga att informera en positiv bild utåt.  

 

Kommunikationschef Lars Larsson informerar:  

-Det finns arbete att göra kring att lyfta positiva perspektiv i samband med nyheter 

som kan uppfattas som negativa. Det kräver att man kan arbeta förekommande. 

Sådant arbete görs, exempelvis inför de årliga rapporterna som Nils 

Holgerssonutredningen och kulturrapporten.  

De nationella undersökningarna lyfter inte kommunernas olika sidor, det finns olika 

värden man kan lyfta upp i dessa sammanhang. Detta är en marknadsföringsfråga 

snarare än kommunikationsfråga.  

-Ola Wigg (S) undrar om man behöver införa ett årshjul för att bemöta 

återkommande informationsflöden. Kommunikationschef Lars Larsson meddelar att 

sådana rutiner finns för många flöden. Kommunikationsenheten har ingen budget 

för marknadsföring. Den ligger centralt i verksamheten.  

-Dokumentet ”Riktlinjer för kommunikation” är ett bra standarddokument som 

behöver vissa uppdateringar då det är antaget 2014. Jämte det dokumentet finns 

även ”Riktlinjer för sociala medier”.  

-Verksamheten i stort, och kommunikationsenheten, behöver en gemensam 

kommunikation för att få del av alla nyheter som finns inom kommunen. 

Kommunikationsenheten arbetar på att starta upp ett nätverk för att underlätta 

inhämtningen av positiva nyheter som sedan ska kunna gås ut med till allmänheten. 

Förhoppningsvis kommer det nätverket igång snart. Kommunikationsenheten har 

förstärkts med ytterligare en kommunikatör och detta förväntas bli en bra 

förstärkning av kommunikationsinsatsen. 

-Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd lyfter att en diskussion om möjlig utveckling 

av kommunikationsdokumentet kan behövas för att möta eventuella efterfrågningar 

från olika delar av verksamheten, exempelvis vill skolan använda sig av Facebook. 

Kommunikationschef Lars Larsson noterar att det finns en hel del 

speciallagstiftning som måste följas i kommunikationsarbeten via Facebook. Man 

måste vara mycket försiktig med sådan kommunikationsform. Att underhålla 

Facebook konton kräver också mycket arbete. 
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-Det är viktigt att kommunicering utåt från verksamheten sker via 

kommunikationsenheten. Detta så att informationsflödet kan begränsas till 

samhällsviktig information och bevakas ansvarsfullt, exempelvis för att korrekt 

besvara medborgares frågor till kommunen.   

-Tonläget på sociala medier uppleves att det förbättras. Enligt Lars Larsson är detta 

för att kommunens kommunikation är saklig och respektfull.  

 

Kommunchef Erik Hedlund efterfrågar vad politiken önskar av verksamheten i 

frågan:  

-Medieträning för politiker skulle vara uppskattat. Det finns många nya politiker 

och chefer som inte har fått sådan träning.  

Kommunikationschef Lars Larsson meddelar att det kan ske samt att det skett vid 

några enstaka tillfällen. En internutbildning kan tas fram.   

-En kommunikationspolicy för politiken saknas och efterfrågas.  

-Tillkommer en internutbildning för politiker och verksamhet i medieträning så är 

det ett bra första steg. 

-Om det kan ingå en del politiker i kommunikationsenhetens nätverk för 

inhämtningen av nyheter så kan det vara uppskattat.    

Beslutsunderlag 

(Id. 2014.2846 Riktlinjer för kommunikation i Nordanstigs kommun, dokumentnr 

84299.)      
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§ 52 Dnr 2020-000143  

Årsredovisning 2019 för Per och Anna Sundins 
stipendiefond, Per-Olof Schönströms minnesfond och 
Nordanstigs Näringslivsfond 

Ledningsutskottet föreslår 

Att kommunfullmäktige beslutar: 

Att godkänna Årsredovisning för Stiftelsen Nordanstigs Näringslivsfond 

Att godkänna Sammanställning för Stiftelsen Per och Anna Katarina Sundins 

stipendiefond 

Att godkänna Sammanställning för Stiftelsen Per-Olof Schönströms minnesfond.  

 

Ledningsutskottets beslut 

Att uppdra till verksamheten att se över placeringspolicyn.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunikationschef Erik Hedlund föredrar ärendet.  

-Ekonomikontoret har upprättat Årsredovisning för Stiftelsen Nordanstigs 

Näringslivsfond, samt Sammanställningar för Stiftelsen Per och Anna Katarina 

Sundins stipendiefond samt Stiftelsen Per-Olof Schönströms minnesfond för år 

2019.  

I diskussion lyfts att fondernas placeringspolicy inte är helt med i tiden och kan 

behöva ses över. Det noteras att Stiftelsen Nordanstigs Näringslivsfond har ett 

grundkapital på 1,6 miljoner vilket ska användas till att stötta näringslivet. Trotts 

sitt stora kapital saknar fonden avkastning.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

Godkänna Årsredovisning för Stiftelsen Nordanstigs Näringslivsfond 

Godkänna Sammanställning för Stiftelsen Per och Anna Katarina Sundins 

stipendiefond 

Godkänna Sammanställning för Stiftelsen Per-Olof Schönströms minnesfond. 

 

(Erik Hedlunds och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2020-04-02, Årsredovisning 

2019 för Per och Anna Sundins stipendiefond, Per-Olof Schönströms minnesfond 

och Nordanstigs Näringslivsfond. Dokumentnr 119379.)    
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§ 53 Dnr 2020-000144  

Sammanställning 2019 för kommunens samförvaltade 
stiftelser 

Ledningsutskottet föreslår 

Att kommunstyrelsen beslutar: 

Godkänna Sammanställning Samförvaltade stiftelser 2019.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund föredrar ärendet.  

-Ekonomikontoret har upprättat Sammanställning Samförvaltade stiftelser 2019. 

Sammanställningen innefattar 16 stycken stiftelser som förvaltas av 

kommunstyrelsen i Nordanstigs kommun.  

-Dessa stiftelser förvaltar verksamheten och dessa redovisas så att politiken har 

kännedom om dem. Stiftelserna är av varierade storlekar och inte alltid med i tiden.  

I diskussion påpekas att förvaltning över dessa stiftelser kostar kommunen pengar. 

De ger inte avkastning och innebär mestadels arbete. De bör avvecklas alternativt 

rationaliseras.  

-Kommunsekreterare Eva Engström meddelar att det finns ett uppdrag till 

förvaltningen att ”rationalisera” administrationen av stiftelserna. Arbetet är inte helt 

enkelt.    

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

Godkänna Sammanställning Samförvaltade stiftelser 2019. 

 

(Erik Hedlunds och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2020-04-02, Sammanställning 

2019 för kommunens samförvaltade stiftelser, dokumentnr 119381, 

Sammanställning samförvaltade stiftelser 2019, dokumentnr 119521.)    
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§ 54 Dnr 2020-000107  

Årsredovisning 2019 för Hälsinglands 
Utbildningsförbund  

Ledningsutskottet föreslår 

Att kommunstyrelse och kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2019 för 

Hälsinglands Utbildningsförbund.    

Sammanfattning av ärendet 

Hälsinglands Utbildningsförbund har sammanställt årsredovisning för 2019. 

Man konstaterar att Hälsinglands Utbildningsförbund inte har gått plus de senaste 

åren. Årsredovisning 2019 visar ett negativt resultat. 

Direktionen för Hälsinglands Utbildningsförbund har beslutat att godkänna 

årsredovisning.     

Beslutsunderlag 

(Hälsinglands Utbildningsförbund. Bokslut med verksamhetsberättelse 2019, 

dokumentnr 118440.)    
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§ 55 Dnr 2020-000151  

Förslag till fördelning av Kommunstyrelsens 
utvecklingsmedel 2020 

Ledningsutskottet föreslår 

Att kommunstyrelsen beslutar att fördela Projektbidrag och visionsbidrag 2020 (f.d. 

kommunstyrelsens utvecklingsmedel) enligt följande: 

Ungdomsinitiativ  150 000 (varav 25 000 kr till UF) 

Ledarutbildning 0 kr (eg. 100 tkr/år, fryst 2019–2020) 

KS spontankassa 250 000 kr 

Projekt-/visionsbidrag 960 000 kr 

Bygglovsavgiftsbidrag  40 000 kr 

Totalt                      1 400 000 kr 

Sammanfattning av ärendet 

I den antagna budgeten för 2020 finns 1,4 mkr avsatt för de bidragsformer som går 

under samlingsnamnet Projektbidrag och visionsbidrag.    

Beslutsunderlag 

Att fördela Projektbidrag och visionsbidrag 2020 (f.d. kommunstyrelsens 

utvecklingsmedel) enligt följande: 

Ungdomsinitiativ  150 000 (varav 25 000 kr till UF) 

Ledarutbildning 0 kr (eg. 100 tkr/år, fryst 2019–2020) 

KS spontankassa 250 000 kr 

Projekt-/visionsbidrag 960 000 kr 

Bygglovsavgiftsbidrag  40 000 kr 

Totalt                      1 400 000 kr. 

(Hans-Åke Oxelhöjds och Erik Hedlunds tjänsteutlåtande 2020-04-08, Förslag till 

fördelning av Kommunstyrelsens utvecklingsmedel 2020, dokumentnr 119503.)    
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§ 56 Dnr 2020-000082  

Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens 
spontankassa 2020 

Ledningsutskottets beslut 

Att bevilja Grängsjö Byalags ansökan till oförutsedda kostnader för avlopp med 

4 915 kronor.  

Sammanfattning av ärendet 

Föreningen Grängsjö Byalag har anlagt nytt avlopp med infiltration i 

samlingslokalen. För detta krävdes ett tillstånd från Miljökontoret, Hudiksvalls 

kommun. Tillståndet medförde en kostnad om 4 915 kronor. Föreningen visste inte 

om detta.  

Beslutsunderlag 

Att bevilja Grängsjö Byalag ansökan till oförutsedda kostnader för avlopp med 

4 915 kronor. 

(Hans-Åke Oxelhöjds och Helena Havelas tjänsteutlåtande Yttrande beträffande 

ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa 2020 från Grängsjö Byalag 

gällande Oförutsedda kostnader för avlopp, dokumentnr 119406,  

Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa 2020, dokumentnr 118639.) 
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§ 57 Dnr 2020-000126  

Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens 
spontankassa 2020 "Målning av vägg på 
hembygdsgård" 

Ledningsutskottets beslut 

Att bevilja Jättendals Hembygds- och fornminnesförenings ansökan till målning av 

vägg på hembygdsgård med 25 000 kronor.  

Sammanfattning av ärendet 

Jättendals Hembygds- och fornminnesförening söker bidrag till att fortsätta sin 

påbörjade målning och upprustning av hembygdsgården i Jättendal.  

Beslutsunderlag 

Att bevilja Jättendals Hembygds- och fornminnesförenings ansökan till målning av 

vägg på hembygdsgård med 25 000 kronor. 

(Hans-Åke Oxelhöjds och Helena Havelas tjänsteutlåtande 2020-04-02, Yttrande 

beträffande ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa 2020 från 

Jättendals Hembygds/fornminnesfören gällande Målning av vägg, dokumentnr 

119407, 

Ansökan om ekonomiskt bidrag, dokumentnr 115752, 

Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa 2020 "Målning av vägg på 

hembygdsgård", dokumentnr 119093.) 

.  
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§ 58 Dnr 2020-000137  

Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens 
spontankassa 2020 "Inköp av elmotor" 

Ledningsutskottets beslut 

Att bevilja Harmångers Fiskevårdsområdes ansökan med 4 248 kronor.  

Sammanfattning av ärendet 

Harmångers Fiskevårdsområde söker bidrag till inköp av elektrisk båtmotor och ett 

batteri för att kunna röja vass samt sköta underhåll av bryggorna i det populära put 

and take-vatten Långtjärn, sydost om Harmånger.   

(Put and take är en term inom sportfiske och fiskevård. Med put and take menas 

inplantering av ädelfisk i sportfiskesyfte i vatten där dessa arter normalt inte kan 

reproducera sig. De vatten som används för put and take-fiske är i regel små sjöar, 

skogstjärnar och dammar.)    

Beslutsunderlag 

Att bevilja Harmångers Fiskevårdsområdes ansökan med 4 248 kronor. 

(Hans-Åke Oxelhöjds och Helena Havelas tjänsteutlåtande 2020-04-02, Yttrande 

beträffande ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa 2020 från 

Harmångers Fiskevårdsområde gällande Inköp av elmotor, dokumentnr 19408, 

Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa 2020 "Inköp av elmotor", 

dokumentnr 119163.)   
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§ 59 Dnr 2020-000139  

Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens 
spontankassa 2020 "Missat hyresbidrag" 

Ledningsutskottets beslut 

Att bevilja Hasselabygdens Golfklubbs ansökan med 12 927 kronor.    

Sammanfattning av ärendet 

Vid ansökan om hyresbidrag 2020 kom inte en av Hasselabygdens Golfklubbs 

avtalade hyror med i webformuläret. Därför söker föreningen bidrag ur 

kommunstyrelsens spontankassa 2020 enligt överenskommelse med 

näringslivsenhetens föreningsbidragshandläggare.  

Beslutsunderlag 

Att bevilja Hasselabygdens Golfklubbs ansökan med 12 927 kronor. 

Förklaring till förslaget: årets fördelning av hyresbidraget landade på ca 37% av 

föreningarnas hyreskostnader. För Hasselabygdens GK blir då summan 12 927 

kronor av den här inskickade hyresfakturan.  

(Hans-Åke Oxelhöjds och Helena Havelas tjänsteutlåtande 2020-04-02, Yttrande 

beträffande ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa 2020 från 

Hasselabygdens GK gällande Missat hyresbidrag, dokumentnr 19409, 

Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa 2020 "Missat hyresbidrag", 

dokumentnr 119194.)   
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§ 60 Dnr 2020-000073  

Uppföljning investeringsbudget 2020 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheten har sammanställt hur långt investeringarna har kommit per februari.  

 

Enhetschef Thomaz Nordh informerar om investeringsprojekten vilka föredras 

projekt för projekt: 

-Stallbacken, Strömsbruk och Lotsen – projektet har genomförts. 

-Projektering förskolor – Arbetet fortgår, främst avseende Hassela. Ritningar tas 

fram. Information för ventilation ska in på ritningarna. Så även i Gnarps förskola.  

-Paletten (ombyggnation) – Budgeten för projektet kommer att förbrukas. 

-Hagängsgården – Projektet för ombyggnation är snart genomfört. Arbetet med 

panncentralen och förråden kommer att bli genomfört under året. Man är inom 

ramen för budget. 

-Fastigheter – Man kommer att byta tak på en del av kommunens fastigheter för en 

kostnad på 3,6miljoner, bland annat på kommunhuset, Lönnbergsskolan, och Arthur 

Engbergsskolan. Fönsterbyte på Ilsboskolan kommer också att göras i år. 

Kostnaden per kvadratmeter är ca 1400 kr.  

-Bergsjögården – Står för närvarande still i arbete. Sannolikt behöver man 

uppdatera mer än ventilationen där. Frågan om hur Bergsjögården ska användas 

måste avgöras först. Föreningen Bergsjögårdens årsmöte inväntas.  

-Ombyggnation kommunhuset – I år är sista året för det bidrag vi får från 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Det sista som kommer att 

göras är sannolikt utbyte av byggnadens larm. Kommunen har genomfört sina 

renoveringar billigare än vad MSB hade beräknat kostnaderna till, eventuellt finns 

pengar att ombudgetera. Avseende Socialtjänstens säkerhetsrum så finns en ritning 

framtagen, saken måste också diskuteras vidare med berörda verksamheter.  

-Arthur Engbergsskolan – Arbetet fortgår. Fakturor har börjat komma in. Taket på 

utbyggnaden ska snart vara tät. Thomaz Nord är mycket nöjd med hur arbetet 

fortgår. Arbetet med utemiljön bör enligt Thomaz Nordh genomföras nästa vår, 

detta med hänsyn till den trafik som sker utanför skolan.  

Verksamhetsbesök kan ske 16 juli då mycket av ombyggnadsarbetet ska vara 

genomfört. 

-Vägbelysning i Strömsbruk – Vägbelysning kommer att prioriteras. Budgeten 

kommer att förbrukas. 
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-Bredbandsutbyggnad – Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar att 

verksamheten kommer att träffa Fiberstaden för att behandla de frågor som finns. 

Information kommer till styrgruppen vid ett senare tillfälle. 

-Sopsortering – Man kommer att behöva fler sorteringsstationer i husen. De byggs 

tillsammans med Bostadsbolaget vilket begränsar kostnaderna. Budgeten kommer 

inte att förbrukas i år. Praktisk logistik för sopsortering kommer att diskuteras i 

ledningsgruppen. 

-Markköp – För kustvägen så gör kommunen snart ett köp, anbud har lagts och 

accepterats. Budgeten kommer att förbrukas i år.  

-Knoget – Det uppskattas att 11 miljoner till kan behövas för att genomföra 

projektet. 

-Kommunförråd – Beslut till omfördelning togs i kommunstyrelsen förra veckan. 

Inget kommunförråd kommer att byggas i år men behovet kvarstår.  

-Matavfallsinsamling – En utredning kommer att genomföras. En del av budgeten 

kommer att förbrukas för den utredningen. Det är ännu inte bestämt när byggnation 

kommer att genomföras.  

-Projekt för en väg ner till Råsjövallen behandlas i separat ärende.  

-Inköp av moduler behandlas fortfarande. Det har meddelats att moduler kommer 

att stå färdiga inför skolstart efter sommaren. 

 

Information om investeringar ske tre gånger om året.  

Beslutsunderlag 

(Investeringsbudget 2020, dokumentnr 118935.) 

 

  

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(30) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-14 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 61 Dnr 2020-000148  

Föreningsbidrag, översyn och förslag 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Administratör Helena Havela och Fritidsutvecklare Andreas Mossnelid informerar:  

-Ärendet är en informationspunkt inför kommande ärende och tjänsteutlåtande. 

-Bidragsöversynen för föreningsbidrag har genomförts sedan i höstas. En översyn 

har efterfrågats från flera håll. Bidragsöversynen kommer att göra arbete för 

föreningsbidragsansökningar mycket enklare både för dem som ansöker och för 

dem som handlägger ärendena. 

-En standardisering av föreningsbidragsprocessen ska genomföras. ”Onödiga 

processer” ska rationaliseras bort. Informationen om bidragen ska bli enklare att 

överskåda. Man avser att skaffa ett gemensamt syfte för alla föreningsbidrag, i 

nuläget finns olika syftesformuleringar för de olika föreningsbidragen och det 

försvårar både ansökning och handläggning av ärenden.  

-Vissa klargöranden kan behövas, exempelvis vad som definierar 

”ungdomsverksamhet”. Begreppsförtydliganden kan vara hjälpsamma i 

ansökningsprocessen. 

-Besluten om föreningsbidrag tas av kommunstyrelsen och man ser ingen anledning 

till att förändra detta.  

-Man kommer att föreslå att ett ”arrangemangsbidrag"” läggas till till 

föreningsbidragen. Hur det kommer att se ut är under fortsatt utarbetning.  

-Översynen lär innebära förändringar i delegationsordningen. Handläggarna bör 

kunna ta fler av dessa besluten istället för att de går upp som ärenden för politiken. 

En effekt av detta är att spontankassaansökningar kan handläggas snabbare.  

-Ett budgetförslag presenteras för att ge ledamöterna möjlighet att få en översyn 

över summorna för bidrag och hur bidrag fördelas.  

-Administratör Helena Havela och Fritidsutvecklare Andreas Mossnelid ställer 

frågan ”Hur hanterar vi föreningar som har väldigt stora summor i hyra eller drift” 

till ledamöterna. Det finns föreningar med så stora kostnader på dessa punkter att 

bidrag till dem skulle ta en stor del av bidragsbudgeten.  

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd meddelar att samtal kommer att genomföras 

med vissa föreningar. 

I diskussion föreslås ett ”tak” på hur stora summor ett bidrag kan vara, för att 

komma till rätta med problemet.                               
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§ 62 Dnr 2020-000070  

Driftsbidrag för Trygghetsboende 2020 - 
Björkbackenhem 

Ledningsutskottet föreslår 

Att kommunstyrelsen beslutar 

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

559077–9814, för trygghetsboendet i Hassela med 224 675 kr för verksamhetsåret 

2020, 

att kommunalt driftbidrag beviljas till Nordanstigs kommun, för trygghetsboendet 

Hagängsgården i Harmånger med 153 725 kr för verksamhetsåret 2020, 

att finansiering sker genom budgetpost benämnd medfinansiering under Tillväxt 

och service samt 

att framtida kostnader införs i kommande mål och budget under Tillväxt och 

service.     

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

Beviljande av ansökan om kommunalt driftbidrag för trygghetsboende enligt av 

kommunfullmäktige beslutat bidragssystem. 

Omfördelning från posten medfinansiering kommer att behövas. Ett beslut finns för 

att genomföra detta men budgetering av detta har inte genomförts. 

Redaktionella ändringar noterades i tjänsteutlåtandet.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår ledningsutskottet föreslå kommunstyrelsen 

besluta 

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

559077–9814, för trygghetsboendet i Hassela med 224 675 kr för verksamhetsåret 

2020, 

att kommunalt driftbidrag beviljas till Nordanstigs kommun, för trygghetsboendet 

Hagängsgården i Harmånger med 141 900 kr för verksamhetsåret 2020, 

att finansiering sker genom budgetpost benämnd medfinansiering under Tillväxt 

och service samt 

att framtida kostnader införs i kommande mål och budget under Tillväxt och 

service. 

Driftsbidrag för trygghetsboende 2020- Björkbacken Hassela och Hagängsgården 

Harmånger, Dokumentnr 119087. 
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Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2020-03-18, Driftsbidrag 

för trygghetsboende 2020- Björkbacken Hassela och Hagängsgården Harmånger, 

dokumentnr 119087, 

Ansökan driftsbidrag till trygghetsboende, dokumentnr 118443.)                      
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§ 63 Dnr 2018-000254  

Direktivdiskussion Ishall Gnarp 

Ledningsutskottets beslut 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd bjuder in föreningen för diskussion med 

berörda parter.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet: 

Det efterfrågas diskussion i ärendet. Ett tilläggsyrkande om att starta en ny ”riktig” 

ishall i Gnarp har inkommit. Det finns ett kommunfullmäktigebeslut i frågan men 

ledningsutskottet ska också diskutera frågan.  

En ny permanent hall planeras av Gällsta IK. Det finns oklarheter i hur den 

lösningen kan komma att utformas. För att komma framåt på dessa punkter behöver 

berörda parter samråda.   
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§ 64 Dnr 2019-000116  

Personalärenden 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna att samrådan har skett.   

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet: 

Fordonen ska föras över till Transport och bilpolsenheten. Fortsättningsvis kommer 

anställda förare i faktiskt mening att arbetsledas genom Transport och 

bilpolsenheten. Enheten anses därför ha arbetsmiljöansvaret. De som har 

arbetsmiljöansvaret ska kunna bära ansvara fullt ut och genom rätt befogenhet. 

Därför behövs att arbetsledaren på Transport och bilpolsenheten ”uppgraderas” till 

chef. Vissa arbetsuppgifter tillkommer i en sådan förändring, bland annat ett 

budgetansvar kommer att ingå i tjänsten som enhetschef.  
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§ 65 Dnr 2020-000152  

Väg till Råsjövallen 

Ledningsutskottets beslut 

Att godkänna ombudgetering av följande investeringar 2020 

Från: Kommunförråd, Projekt 11201  - 1000 tkr 

Till: Ny väg och GC-väg, Projekt 16254 + 1000 tkr 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet. 

Det finns ett behov av en ny väg från Alvägen till Råsjövallen. Investeringsbudget 

omfördelas till projektet ny väg till Råsjövallen från projektet Kommunförråd, 

vilket avslutas. Medel behöver således inte återföras till projektet Kommunförråd.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningen föreslår att ledningsutskottet godkänner ombudgetering av följande 

investeringar 2020 

Från: Kommunförråd, Projekt 11201  - 1000 tkr 

Till: Ny väg och GC-väg, Projekt 16254 + 1000 tkr 

(Hans-Åke Oxelhöjds och Thomaz Nordhs tjänsteutlåtande 2020-03-31, 

Omfördelning av investeringsbudget 2020 från Kommunförråd till Väg till 

Råsjövallen, dokumentnr 119299.)      
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§ 66 Dnr 2020-000157  

Årsredovisning 2019 för Ostkustbanan 2015 AB 

Ledningsutskottet föreslår 

Att kommunfullmäktige 

besluta godkänna årsredovisning 2019 för Ostkustbanan 2015 AB.    

Sammanfattning av ärendet 

Årsredovisning 2019 för Ostkustbanan 2015 AB överses utan att föranleda 

diskussion.  

Beslutsunderlag 

(Ostkustbanan 2015 AB - årsredovisning 2019, dokumentnr 119423.)      
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§ 67 Dnr 2020-000160  

Detaljplan Jättendals-Gärde 

Ledningsutskottets beslut 

Att uppdra till förvaltningen att vara beställare av planen samt att till 

Byggnadsnämnden inge ”Begäran om planbesked” för fastigheten Jättendals-Gärde 

1:13 m.fl, 

Att syftet med den nya detaljplanen ska vara att skapa planmässiga förutsättningar 

för att bedriva pågående verksamhet samt 

Att uppdra till förvaltningen att med fastighetsägaren överenskomma om en 

kostnadsfördelning av plankostnaden.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet:  

Då detaljplanen upphävts utan att prövning av sak utförts föreslår förvaltningen att 

kommunen ska vara beställare av planen samt att en begäran av planbesked ska 

inges till Byggnadsnämnden för att detta ska ske. Ärendet har sin grund i en 

bedömning som utfördes för tjugo år sedan och därtill efterföljande handläggning. 

Därför bör kommunen stå som beställare av planen samt att kostnaden för 

detaljplanen ska delas med fastighetsägaren.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår ledningsutskottet besluta  

att uppdra till förvaltningen att vara beställare av planen samt att till 

Byggnadsnämnden inge ”Begäran om planbesked” för fastigheten Jättendals-Gärde 

1:13 m.fl, 

att syftet med den nya detaljplanen ska vara att skapa planmässiga förutsättningar 

för att bedriva pågående verksamhet samt 

att uppdra till förvaltningen att med fastighetsägaren överenskomma om en 

kostnadsfördelning av plankostnaden.  

 

(Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2020-04-09, Beslut om att upprätta ny 

detaljplan för Jättendals-Gärde 1:13 m.fl. i Mellanfjärden, dokumentnr 119508).    
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 68 Dnr 2018-000007  

Information och övriga ärenden         

Sammanfattning av ärendet 

Ingen information eller övriga ärenden föredras.    

      

      

      

 

 


