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§ 45 Dnr 2017-000351  

Godkännande av dagordning 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen med redovisade ändringar.  

Sammanfattning av ärendet 

Följande ärende läggs till: 

Tor Tolander (M) väcker extraärende ”Ägardirektiv kommunens bolag”.  

Per-Ola Wadin (L) väcker extraärende ”Fastighetsunderhåll”.       
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§ 46 Dnr 2020-000115  

Coronavirusets inverkningar på Nordanstigs kommun 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund informerar: 

Coronapandemins tredje våg har föranmälts av statliga myndigheter och kommunen 

har förberett sig för att den kommer att nå även Nordanstigs kommun. Ännu är den 

högre smittspridningen i länet begränsad till de södra delarna. För närvarande har 

den antydan till tredje våg som kommunen hittills känt av dalat ut något.  

Folkhälsomyndigheten har kommit med nya rekommendationer som fortsätter att 

gälla: munskydd i gymnasieskola och uppåt, munskydd på alla tider i 

kollektivtrafiken. Det finns inget satt slutdatum på dessa rekommendationer. 

Vår egna verksamhet begränsar fritidsaktiviteter, exempelvis badhuset som inte 

används av mer riskutsatta grupper. Verksamheten har även avstämt med facken där 

det nämns oro avseende bland annat arbetsförhållanden inom förskolorna. 

Verksamheten arbetar vidare, bland annat i tätt samarbete med andra kommuner 

inom länet.  
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§ 47 Dnr 2020-000171  

Verksamheten informerar  

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.   

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund och verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar 

ärendet. 

 

Kommunchef Erik Hedlund informerar: 

-Staben har beställt förstudie avseende dokumenthanteringsplan, det kommer att 

kallas informationshanteringsplan. Arbetet är tydligt eftersatt och man kommer att 

arbeta i projektform under några år framöver. Arbetet ska redovisas, en rapport 

kommer också och den kommer att finnas tillgänglig.  

-Systematiskt brandskyddsarbete  

Systematiskt brandskyddsarbete har varit eftersatt. Man digitaliserar arbetet och 

handläggaren är för närvarande aktiv med brandskyddsarbete på skolorna. 

-Rekryteringar 

Rekryteringar pågår. Enhetschef för Utveckling och upphandling, bl.a., 

utskottssekreterare & utredare, folkhälso-/trygghetssamordnare, och 

utvecklingsstrateg kommer att anställas, vissa tillträdesdatum är redan satta  

och fler fastställs. 

-Samrådan gemensamma nämnder 

Samråd med Hudiksvalls kommun avseende den gemensamma nämnden för Miljö- 

och räddningstjänst samt för Fiberstaden har genomförts. Utveckling av 

verksamhetsstyrning pågår. Tydligare återkoppling efterfrågas till politiken bland 

annat. 

-HR-lön  

Gemensam löneprocess Hälsingland pågår. Olika organisationsformer för 

samarbetet diskuteras.  
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Forts. § 47 

 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

-Tomterna i Morängsviken 

Ytterligare tomt har sålts i Morängsviken. Tre hus är på plats och flera 

byggnationer pågår.  

-Ny detaljplan för område i Sörfjärden  

Man tittar på exploatering i Sörfjärden på ett område där LIS-plan redan finns. 

Framöver ser verksamheten att man beställer ny detaljplan för området, sannolikt 

nästa månad och ett ärende lär väckas för kommande ledningsutskott. 

-Byggnation på tomt i Röde 

Ett ärende möjligen till nästa ledningsutskott rör byggnation på tomt i Röde, Gnarp. 

En företagare har anmält intresse och har planer för byggnation att presentera. Ser 

planerna bra ut så går verksamheten framåt med det ärendet. 

-Förskolan i Hassela 

Förskolan i Hassela är i bruk nu. Den är i full drift och invigning kommer att 

genomföras lite längre fram när omständigheterna tillåter det. Verksamhetbesök 

planeras för att se hur arbetet blivit. 

-Förskolan i Gnarp  

Förskolan i Gnarp är på gång. Byggnaden tillverkas för närvarande i fabrik och 

detta går enligt tidsplan. 

-Luftkvaliteten på Bringstaskolan  

Luftkvaliteten på Bringstaskolan i Harmånger är låg och kemisk-teknisk analys har 

gjorts. Man förväntar sig att svaren inte är glädjande då en mögel-hund har 

analyserat och markerat viss del av skolan tidigare. Beslut om åtgärd kommer efter 

att analysen genomförts. För närvarande är luftrenare installerade och har förbättrat 

situationen avsevärt. 

-Rekryteringar 

Fem personer är kallade till intervju för tjänsten som näringslivstjänst. Alla 

kandidater uppfyller på sina vis den kompetens som efterfrågas och några har 

erfarenhet av tjänsten sedan tidigare från andra kommuner.  

Även för tjänsten som kulturutvecklare ska fem personer kallas för intervju. 

Planarkitekt eftersöks för anställning till verksamheten. Alternativt är att beställa 

konsult. 

-Företagsbesök 

Kommunen har åter kommit igång med företagsbesök. Även oppositionens 

representant bör vara närvarande på dessa.  
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Forts. § 47 

 

-Ersk-Matsgården  

I samrådan med smittskyddsläkare kommer Ersk-Matsgården att öppnas för 

säsongen så som tänkt.  

-Skridskoåkning på Kyrksjön  

Skolelever har haft skridskoåkning på Kyrksjön i Bergsjö vilket också skett i 

samrådan med smittskyddsläkare. 

-Kulturplanen  

Kulturplanen kommer att skickas ut på öppen remissrunda, riktad speciellt till dem 

som deltagit på kulturkvällarna som skett. Coronapandemin påverkar och förlänger 

processen då möten inte kan hållas på samma vis i dessa tider. Beslut att anta denna 

plan hoppas man kunna få igenom inom sommaren. Kulturplanen har även 

distribuerats till utskotten och finns som information till dagens sammanträde under 

ärendet Information och övriga ärenden, § 73. 
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§ 48 Dnr 2021-000028  

Verksamhetsuppföljning för Ledningsutskottets 
verksamheter och ekonomi 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund, verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd och ekonom 

Kalle Olsson föredrar ärendet.  

Månadsrapporterna avser verksamhetsuppföljning. Månadsuppföljning avser 

ekonomisk uppföljning. 

 

Månadsuppföljning 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar månadsuppföljning februari. 

Enhet ToS gemensam har en avvikelse om 99tkr. Det är ett bokföringsfel som hängt 

på sedan föregående år. 

Enheten Näringsliv har en ej tillsatt tjänst som ger avvikelse -645tkr. 

Enheten Avfall och återvinning har en ej nämnvärd avvikelse om 5tkr. 

Samhällsbyggnadsenhetens kostnader går att bedöma. Inkomster däremot är mycket 

svårbedömda. Beräkningen bygger på föregående årsutfall.  

Budgeten för enheten Kost och städ bedöms hamna enligt beräknat utfall.  

Enheten Kultur och fritid är en svår verksamhet att bedöma utifrån 

Coronapandemin. Trots situationen bedöms budgeten ge ett noll-resultat. 

Enheten Fastigheter har ett fel i budgeten 2019, det visar sig nu i uträkningen och 

detta kommer att rätta till sig inför 2022. 

Röjning av grå-områden är en insatts som kommer att inledas när resurser kan 

tilldelas. 

 

Månadsuppföljning Stab 

Kommunchef Erik Hedlund föredrar. 

STAB ligger mycket stabilt. Man har uppdaterat siffrorna också med de nya löner 

som tillkommer på enheten Utveckling och upphandling.  
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Forts. § 48 

Månadsrapport 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar februaris månadsrapport för Tillväxt 

och Service (ToS). 

Sjukfrånvaro är på 5,1, föregående år var siffran på över 8 %. Utfallet för februari 

närmar sig en normal januari men med ett något högre utfall relaterat till pandemin 

och gällande restriktioner. 

Trafik på hemsidan ser enligt diagrammen ut at vara i en dipp men siffrorna för 

månaden har inte kommit in ännu och därför kan grafen ändra sig till 

nästkommande rapportering.  

Antal uthyrningar på bergsjögården är låg. De uthyrningar som genomförts har 

beslutats av verksamhetschef. 

Bygglovsärenden är på normalnivå, något lägre än fjolårets rekordår. Man har dock 

ett fortsatt högt tryck på rådgivningssidan. Vi kan sannolikt räkna med ett år som 

liknar fjolårets.  

Siffrorna avseende hushållsavfallen följer normal kurva.  

Ett besök företagsbesök har gjorts i februari. Ett digitalt företagsbesök genomfördes 

under februari. Det var hos ML Rådgivning i Haddäng. Malin Sjöström 

presenterade sin verksamhet med inriktning mot i Mindful Idrott och KBT för 

enskilda och grupper inom sporter. Mötet resulterade i en kommande föreläsning 

för idrottsföreningar i kommunen. Under januari månad kontaktade verksamheten 

många företag för att kontrollera företagsbarometern var med man får insikt i hur 

företagen klarar situationen med coronapandemin.  

Antalet kilometer tjänsteresor har generellt låga siffror. Lite högre användning av 

poolbilar då andra verksamheter har haft dom över längre tid. Det är Tillväxt och 

service samt utbildning som åkt egen bil. 

Simhallen är stängd för närvarande och har därför inga besökare. 

 

Siffror från månadsrapporten som man tar upp till kommunstyrelsen är de siffror 

som avviker. Följande ärenden lyfts fram till kommunstyrelsen: 

Ingen graf bedöms sticka ut, verksamheten rullar på bra överlag.  

Beslutsunderlag 

1. Månadsrapport ToS februari, dokumentnr 124727,   

2. Arbetsmaterial Bokslutssiffror samt månadsuppföljning februari STAB, med 

bilagor, dokumentnr 124778,   

3. Månadsuppföljning ToS februari, dokumentnr 124794.                            
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§ 49 Dnr 2020-000062  

Redovisning politikerkostnader 2020 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonom Kalle Olsson informerar: 

Kostnader politikers milersättning redovisas. Jämförelse med 2019 efterfrågas. 

Sannolikt har alla kostnader ännu inte inkommit för en slutgiltig sammanställning 

av bokslut politikerkostnader 2020, prognosen är därför svårbedömd.  

Ärendet återkommer till ledningsutskott i maj och september.  

Beslutsunderlag 

1. Månadsuppföljning feb samt km-ersättning politiker, med bilagor,  

dokumentnr 124793.  
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§ 50 Dnr 2021-000086  

Information: Löneöversyn 2021 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Personalchef Maritta Rudh informerar: 

 

Pandemins påverkan på löneöversynsprocessen under 2020: 

Mars: industrin pausar sina avtalsförhandlingar, 

Maj: skolledarförbundet och lärarförbundet klara med sina, 

Juni: fler klara, 

December: SSR och Vision, Ledarna, samt övriga inom akademikeralliansens 

förbund klara, 

Januari 2021: kommunal klar. 

För kommunen beräknas ett lönelyft på ca 2,2 %.  

Centrala förhandlingar pågår fortfarande med Lärarnas samverkansråd. Kommunal 

har belopp som fördelas individuellt och differentierat, +0,3% som är riktat till 

yrkesutbildade inom vård, skola och omsorg vilket ger ett beräknat utfall på ca 

2,4%. Samtliga övriga förbund har sifferlösa avtal. 

Löneutrymmet ligger på ca 2%, samt 0,3% till ev. justeringar som följd av 

lönekartläggning, ev. snedsitsar, individuella förändringar, ökat ansvar.    

Beslutsunderlag 

1. Powerpoint ang. Löneöversyn 2021, information till LU 2021-03-16, 

dokumentnr 125023.      
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§ 51 Dnr 2021-000073  

Årsredovisning 2020 för Nordanstigs kommun 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att 

Godkänna årsredovisning samt sammanställd redovisning för Nordanstigs kommun 

2020, samt 

Fastställa balanskravsöverskottet 2020 till 39,4 mnkr.   

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomikontoret har sammanställt bokslut samt årsredovisning för 2020. 

Kommunen visar ett positivt resultat på 40,4 mnkr (miljoner kronor) och ett 

sammanställt resultat (koncernen) på 45,2 mnkr. 

Kommunens överskott efter balanskravsutredning är 39,4 mnkr. 

Kommunstyrelsen visar följande avvikelser i bokslutet mot budget: 

Verksamheter 

Stab     2,4 mnkr  

Tillväxt och service    5,0 mnkr 

Utbildning    -1,5 mnkr 

Vård och omsorg                        -12,8 mnkr 

Social omsorg                            1,8 mnkr 

Social myndighetsnämnd                        -10,3 mnkr 

Budgeterat resultat för kommunen är 13,4 mnkr. Årets resultat på 40,4 mnkr 

avviker positivt mot budget med 27,0 mnkr. 

Siffrorna anses mycket positiva. Ledningsutskottet anser sig informerad.   

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2021-03-02, Årsredovisning 

2020 för Nordanstigs kommun, dokumentnr 124607, 

2. Årsredovisning 2020 för Nordanstigs kommun, dokumentnr 124720.   

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till verksamhetens förslag till beslut.        

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det antaget.       
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§ 52 Dnr 2021-000070  

Årsredovisning 2020 för Fiberstaden AB 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunstyrelsen besluta 

Fastställa att Fiberstaden AB, under verksamhetsåret 2020, har bedrivit 

verksamheten enligt det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 

för de kommunala befogenheterna. 

Ledningsutskottet föreslår 

Fullmäktige besluta 

Godkänna årsredovisning 2020 för Fiberstaden AB.    

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Fiberstaden AB har lämnat en årsredovisning för verksamhetsåret 

2020. 

Bolaget visar ett positivt resultat med 6 140 778 kronor. 

Enligt kommunallagens 6 kap 9 § ska kommunstyrelsen ta ställning till om 

verksamheten som bolaget har bedrivit under verksamhetsåret varit förenlig med 

det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige. 

Förvaltningens bedömning är att bolagets verksamhet har bedrivits enligt det 

fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna samt att årsredovisningen för verksamhetsåret 2020 kan godkännas.   

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2021-03-09, Yttrande över 

Årsredovisning 2020 för Fiberstaden AB, dokumentnr 124694, 

2. Årsredovisning Fiberstaden 2020, dokumentnr 124139.    

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall, med bifall från Tor Tolander (M), till verksamhetens 

förslag till beslut.      

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det antaget.                
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§ 53 Dnr 2021-000104  

Årsredovisning 2020 för MittSverige Vatten & Avfall AB 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunstyrelsen besluta 

Fastställa att MittSverige Vatten & Avfall AB, under verksamhetsåret 2020, har 

bedrivit verksamheten enligt det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 

ramen för de kommunala befogenheterna. 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunfullmäktige besluta 

Godkänna årsredovisning 2020 för MittSverige Vatten & Avfall AB.    

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för MittSverige Vatten & Avfall AB har lämnat en årsredovisning för 

verksamhetsåret 2020. 

Bolaget visar ett nollresultat. 

Enligt kommunallagens 6 kap 9 § ska kommunstyrelsen ta ställning till om 

verksamheten som bolaget har bedrivit under verksamhetsåret varit förenlig med 

det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige. 

Förvaltningens bedömning är att bolagets verksamhet har bedrivits enligt det 

fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna samt att årsredovisningen för verksamhetsåret 2020 kan godkännas.       

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2021-03-09, Yttrande över 

årsredovisning 2020 för MittSverige Vatten & Avfall AB, dokumentnr 124710,    

2. Årsredovisning 2020 för MittSverige Vatten & Avfall AB inkl. 

revisionsrapporter, dokumentnr 124635.      

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till verksamhetens förslag till beslut.       

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det antaget.         



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(39) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-16 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 54 Dnr 2021-000100  

Årsredovisning 2020 för Nordanstig Vatten AB 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunstyrelsen besluta 

Fastställa att Nordanstig Vatten AB, under verksamhetsåret 2020, har bedrivit 

verksamheten enligt det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 

för de kommunala befogenheterna. 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunfullmäktige besluta 

Godkänna årsredovisning 2020 för Nordanstig Vatten AB.  

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Nordanstig Vatten AB har lämnat en årsredovisning för 

verksamhetsåret 2020. 

Bolaget visar ett nollresultat. 

Enligt kommunallagens 6 kap 9 § ska kommunstyrelsen ta ställning till om 

verksamheten som bolaget har bedrivit under verksamhetsåret varit förenlig med 

det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige. 

Förvaltningens bedömning är att bolagets verksamhet har bedrivits enligt det 

fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna samt att årsredovisningen för verksamhetsåret 2020 kan godkännas.      

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2021-03-09, Yttrande över 

årsredovisning 2020 för Nordanstig Vatten AB., dokumentnr 124704,    

2. NVAB 2020 Årsredovisning inklusive revisionsberättelse och 

granskningsrapport, dokumentnr 124629.          

Yrkanden 

Ordförande Stig Eng (C) yrkar bifall till verksamhetens förslag till beslut.        

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.          



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(39) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-16 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 55 Dnr 2021-000096  

Årsredovisning 2020 för Nordanstigs 
kommunfastigheter AB 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunstyrelsen besluta 

Fastställa att Nordanstigs Kommunfastigheter AB, under verksamhetsåret 2020, har 

bedrivit verksamheten enligt det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 

ramen för de kommunala befogenheterna. 

Ledningsutskottet föreslår 

Fullmäktige besluta 

Godkänna årsredovisning 2020 för Nordanstigs Kommunfastigheter AB.    

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Nordanstigs Kommunfastigheter AB har lämnat en årsredovisning för 

verksamhetsåret 2020. 

Bolaget visar ett negativt resultat med 11 tkr. 

Enligt kommunallagens 6 kap 9 § ska kommunstyrelsen ta ställning till om 

verksamheten som bolaget har bedrivit under verksamhetsåret varit förenlig med 

det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige. 

Förvaltningens bedömning är att bolagets verksamhet har bedrivits enligt det 

fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna samt att årsredovisningen för verksamhetsåret 2020 kan godkännas.      

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2021-03-09, Yttrande över 

årsredovisning 2020 för Nordanstigs Kommunfastigheter AB, dokumentnr 124707,    

2. Årsredovisning Nordanstigs Kommunfastigheter AB, dokumentnr 124693.      

Yrkanden 

Ordförande Stig Eng (C) yrkar bifall till verksamhetens förslag till beslut.        

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.          



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(39) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-16 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 56 Dnr 2021-000010  

Internkontrollrapport 2020 och Internkontrollplan för 
2021 

Ledningsutskottets beslut 

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner 2020 års 

internkontrollrapport.  

Förvaltningen föreslår också att kommunstyrelsen beslutar om 2021 års 

internkontrollplan.   

De åtgärder som rapporteras ska åtgärdas och återrapportering ska ske.  

Tjänsteutlåtandet ska redigeras innan uppgång till kommunstyrelsen så att 

verksamhetens föreslagna kontrollmoment framgår.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund föredrar ärendet. 

Förvaltningen har riskbedömt samtliga verksamheter och klassat riskerna i 

sannolikhet (1-4) och konsekvens (1-4) med ett sammantaget riskvärde (1-16). 

Riskerna har sedan föreslagits hanteras via egenkontroll, alltså kontrollåtgärder 

inom ramen för förvaltningen, respektive internkontroll. De åtgärder som klassats 

som internkontroll utgör förvaltningens förslag till internkontrollplan för 2021.  

Även utskotten har berett vilka delar av den egna verksamheten som 

internkontrollen 2021 förslagsvis ska fokusera på. Ledningsutskottet har därefter att 

föreslå kommunstyrelsen om att fastställa internkontrollplan för 2021.   

Förslag till internkontrollmoment avser händelser och eller avvikelser i 

verksamheten som bedöms av professionen bör lyftas till ansvarigt utskott att 

hantera. 

Till internkontrollmoment ska kontrollaktiviteter beslutas. Kommunstyrelsen 

ansvarar för att kontrollmoment kopplat till identifierad risk beslutas samt inom 

vilken verksamhet kontrollmomentet ska utföras.  

Kommunstyrelsen kan välja att lägga till andra kontroller, men också att ta bort 

kontroller som förvaltningen föreslagit.         

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds tjänsteutlåtande 2021-03-09, Internkontrollrapport för 2020 samt 

internkontrollplan för 2021, dokumentnr 124681, 

Förslag till beslut enligt tjänsteutlåtande: 

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner 2020 års 

internkontrollrapport.  

Förvaltningen föreslår också att kommunstyrelsen beslutar om 2021 års 

internkontrollplan. 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(39) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-16 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 56 

 

2. Förvaltningens och utskottens förslag till internkontrollmoment för 2021, 2021-

03-08, dokumentnr 124719.   

Yrkanden 

Ordförande Stig Eng (C) yrkar bifall till verksamhetens förslag till beslut med 

tillägg att de åtgärder som rapporteras ska åtgärdas och att återrapportering ska ske.  

Ola Wigg (S) yrkar bifall till verksamhetens förslag till beslut med tillägg att 

tjänsteutlåtandet ska redigeras innan uppgång till kommunstyrelsen så att 

verksamhetens föreslagna kontrollmoment framgår.          

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på sitt och Ola Wiggs yrkanden och finner dem 

antagna.      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(39) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-16 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 57 Dnr 2021-000093  

Ansökan från Älvkarleby kommun om att få ingå i Inköp 
Mitt 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunfullmäktige besluta att 

Bevilja Älvkarleby kommuns ansökan om att bli en del av samverkan i Inköp Mitt.  

Justera samverkansavtalet gällande Inköp Mitt genom att lägga till Älvkarleby 

kommun i ”§ 2 Parter”.    

 

Ledningsutskottets beslut 

Uppdra till verksamheten att utvärdera samverkan Inköp Mitt.  

   

Sammanfattning av ärendet 

Hälsingekommunerna samverkar i inköpsfrågor inklusive gemensamma 

upphandlingar. Samarbetet benämns ”Inköp Mitt” och regleras i ett avtal som 

antagits av varje kommuns kommunfullmäktige. I det avtalet anges i § 5 Externa 

parter och utökat samarbete att det är möjligt för ytterligare kommuner att 

stadigvarande ingå i samarbetet. Det går till så att den kommun som önskar ingå 

ansöker om det. Styrgruppen, bestående av ekonomicheferna, behandlar frågan och 

avger förslag till kommunfullmäktige i respektive kommun som för närvarande 

ingår i Inköp Mitt. Ny part har inträtt i samverkan när samtliga befintliga parter 

lämnat sitt godkännande och ny part har undertecknat avtalet. 

Älvkarleby kommun, med vilken kommunerna i Gävleborg samverkat i 

kommunalförbundet Inköp Gävleborg, har nu inkommit med en ansökan om att 

stadigvarande få ingå i nätverket Inköp Mitt. Beviljas de att delta möjliggör det ett 

större underlag vid gemensamma upphandlingar. Det blir också fler parter som kan 

dela på arbetet med nätverket. Styrgruppen föreslår därför att Älvkarleby kommun 

beviljas ingå i samverkan Inköp Mitt.    

Älvkarleby kommun kommer även att tillföra organisationen två tjänster som 

arbetar med upphandling. 

Tor Tolander (M) lyfter att organisationen för upphandling behöver styrkas upp, 

samverkansformen behöver utvärderas. Ledningsutskottet finner att verksamheten 

bör få i uppdrag att utvärdera samverkan Inköp Mitt.     

 

 

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(39) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-16 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 57 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds tjänsteutlåtande 2021-03-04, Yttrande över ansökan från 

Älvkarleby om anslutning till samverkan Inköp Mitt, dokumentnr 124632, 

Förslag till beslut enligt tjänsteutlåtande: 

Fullmäktige beslutar 

Bevilja Älvkarleby kommuns ansökan om att bli en del av samverkan i Inköp 

Mitt.  

Justera samverkansavtalet gällande Inköp Mitt genom att lägga till Älvkarleby 

kommun i ”§ 2 Parter”.    

2. Ansökan från Älvkarleby kommun om att få ingå i Inköp Mitt,  

dokumentnr 124045, 

 

3. Justering av avtalsförslaget med Älvkarleby inköp mitt, dokumentnr 124436.   

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till verksamhetens förslag till beslut.       

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande, samt på tilläggsbeslut att 

uppdra till verksamheten att utvärdera samverkan Inköp Mitt, och finner dem 

antagna.      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(39) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-16 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 58 Dnr 2021-000095  

Omfördelning av investeringsmedel - fibermedel till IT 
och digitala lås till VoO 

Ledningsutskottets beslut 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår ledningsutskottet föreslå kommunstyrelsen 

besluta att 

Från investeringsbudget 2021 avseende Bredband omfördela 2 150 tkr. 

Tilldela 2 150 tkr till investeringsbudget 2021 för de nya projekten Koalan 250 tkr, 

Nyckellås till hemtjänsten 900 tkr och Skoldatorer 1 000 tkr.     

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet. 

Omfördelning av investeringsmedel ur 2021 års investeringsbudget avseende 

bredband till tre nya projekt.    

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2021-03-10, 

Omfördelning av investeringsmedel för 2021, dokumentnr 124721.      

Yrkanden 

Tor Tolander (M) yrkar bifall, med bifall från Ola Wigg (S), till verksamhetens 

förslag till beslut.        

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Tor Tolanders yrkande och finner det antaget.          



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(39) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-16 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 59 Dnr 2021-000051  

Hyreskostnad för Bergsjö Hassela Alpina avs. säsong 
18/19 samt 19/20 

Ledningsutskottets beslut 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår ledningsutskottet besluta att 

Inget retroaktivt kommunalt hyreskostnadsbidrag ska utges till Bergsjö Hassela 

Alpina för säsongerna 18/19 samt 19/20, 

Grunden till att inget hyresbidrag ska utges är att inget avtal mellan föreningen och 

Hassela Ski Resort AB har funnits för de båda säsongerna, samt 

Föreningen föreslås bestrida fakturorna med hänvisning till avsaknad av skriftligt 

avtal.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet. 

Föreningen Bergsjö Hassela Alpina har till kommunen inkommit med en önskan 

om att få ekonomiskt hyresstöd för tre års hyreskostnad som Hassela Ski Resort AB 

fakturerat dem. Ett avtal tecknades mellan parterna 2020-12-31 och avser säsongen 

20/21. De övriga fakturorna som föreningen mottagit avser säsongerna 18/19 samt 

19/20, alltså retroaktivt. Inget skriftligt avtal har funnit för de två tidigare 

säsongerna.    

Beslutsunderlag 

1. Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2021-03-09, Retroaktiv hyreskostnad för 

föreningen Bergsjö Hassela Alpina avseende säsong 18/19 samt 19/20, dokumentnr 

124686, 

2. Undertecknat avtal Bergsjö Hassela Alpina & Hassela Ski Resort,  

dokumentnr 124691.    

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall, med bifall från Tor Tolander (M), till verksamhetens 

förslag till beslut.         

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det antaget.        



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(39) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-16 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 60 Dnr 2021-000074  

Leader Hälsingebygden 2023-2027 

Ledningsutskottets beslut 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår ledningsutskottet föreslå kommunstyrelsen 

besluta att 

Nordanstigs kommun medverkar i Leader utveckling Hälsingebygden under 

kommande period som är 2022–2028. 

Kostnaden uppgår till 461 248 kr för perioden, 65 893 kr per år.  

Finansieringen om 65 893 kr läggs in som en post i budget 2022, därefter ingår 

finansieringen i verksamhetsram.     

Sammanfattning av ärendet 

Vi står inför en ny programperiod inom EU. Programperioden kommer erbjuda 

möjlighet för alla kommuner i Sverige att arbeta med Leader inom Europeiska 

jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu). En fråga har ställts från Leader 

Utveckling Hälsingebygden om Nordanstig kommuns medverkan även i den 

kommande programperioden. 

Diskussion sker avseende formulering av tredje att-satsen vilken bör omformuleras 

för att finansieringen korrekt ska läggas in i budgeten. 

Ordförande Stig Eng yrkar att finansieringen om 65 893 kr läggs in som en post i 

budget 2022 och därefter ingår finansieringen i verksamhetsram.     

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2021-03-16, 

Nordanstig kommuns medverkan i kommande Leaderperiod 2023-2027, 

dokumentnr 124498, 

Förslag till beslut enligt tjänsteutlåtande: 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår ledningsutskottet föreslå 

kommunstyrelsen besluta 

att Nordanstigs kommun medverkar i Leader utveckling Hälsingebygden under 

kommande period som är 2022–2028, 

att kostnaden uppgår till 461 248 kr för perioden, 65 893 kr per år samt  

att finansiering sker i processen Mål och budget 2022-2025 och kommande år 

2025-2028. 

2. Information om medverkan i ny programperiod, med bilagor,  

dokumentnr 124528.     

Yrkanden 

Ordförande Stig Eng yrkar, med bifall från Ola Wigg, att finansieringen om 

65 893 kr läggs in som en post i budget 2022 och därefter ingår finansieringen 

i verksamhetsramen. 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(39) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-16 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 60      

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.     

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(39) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-16 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 61 Dnr 2019-000116  

Personalärende: Samråd angående anställning av 
enhetschef för Utveckling och upphandling 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna att samrådan har skett.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund föredrar ärendet. 

Eva-Lisa Järvinen deltar på föredragningen.  

Enligt delegationsordningen, punkt nr 3.1 B, ska [enhets]verksamhetschefer 

samråda med ledningsutskottet och det verksamhetsansvariga utskott vars 

verksamhet berörs innan anställning av enhetschef.                        

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om att godkänna att samrådan skett och finner att  

så gjorts.     

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(39) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-16 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 62 Dnr 2021-000079  

Avgiftsreducering för tillsynsavgifter 

Ledningsutskottets beslut 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår ledningsutskottet föreslå kommunstyrelsen 

besluta att 

Betala en summa i storlek av de fasta livsmedelskontrollavgifter för Nordanstigs 

pizzerior, restauranger, caféer och bryggerier som fakturerats under 2020 med en 

summa om 152 334 kr fördelat på 41 företag,  

Betala en summa i storlek av de tillsynsavgifter avseende Nordanstigs 

alkoholtillstånd som fakturerats under året, såväl fasta avgifter som rörliga med en 

summa om 86 300 kr fördelat på 14 företag. Detta avser både permanenta och 

tillfälliga tillstånd som prövats enligt alkohollagen under 2020, samt 

Finansieringen sker genom kommunstyrelsens förfogandemedel för budgetåret 

2021 med en totalsumma om 238 634 kr.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet. 

Cononapandemin påverkar vissa branscher i större utsträckning genom olika 

restriktioner. För att underlätta för vissa samhällsviktiga funktioner föreslås ett 

företagsstöd i samma storlek som de tillsynsavgifter som fakturerats under 2020 

avseende livsmedelskontrollavgift och alkoholtillstånd.      

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2021-03-09, 

Avgiftsreducering för tillsynsavgifter, dokumentnr 124709.  

Yrkanden 

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

förslag till beslut.       

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det antaget.         



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28(39) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-16 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 63 Dnr 2020-000288  

Information: Nytt särskilt boende för äldre 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

I nuläget vill man informera att processen man är inne i inte får dra ut på tiden. 

Byggandet behöver komma igång snarast och borde egentligen redan vara igång. 

Behovet av SÄBO-platser bedöms öka inom snar framtid. Sannolikt så kommer 

behovet att år 2030 vara uppe på 110 platser, jämfört med dagens 80.  

Perspektivet för ovanstående byggnationsbehov behöver involvera verksamheten 

och omsorgsutskottet. Utvärdering av olika platser för placering av SÄBO pågår. 

Byggnationen diskuteras också i Rådet för framtida fastighetsinvesteringar. SWOT-

analys genomförs för de olika förslagen som finns.  

I diskussion påpekas att även platser utanför orten Bergsjö bör diskuteras.  

Under översiktlig tid bedöms denna informationspunkt vara återkommande på 

ledningsutskottets ärendelista.  

      

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29(39) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-16 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 64 Dnr 2021-000087  

Information: Egen regi för insamlingen mat- och 
restavfall 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Uppdra verksamheten att bereda ärendet vidare.  

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Jimmy Nilsson informerar: 

Egen regi eller entreprenad utreds då det finns en oro om bristande 

konkurrenssituation med risk för ökande kostnader och utmaningar i 

avfallsverksamheten. Det bedöms vara ekonomiskt fördelaktigt med egen regi och 

egna fordon. Samma bedömning har gjorts andra kommuner, 

marknadsförutsättningar har inverkan. 

Enheten Tillväxt och service kommer att återkomma med tjänsteutlåtande i ärendet, 

för detta efterfrågas ledningsutskottets tyckande i ärendet.  

Presentationen mottogs väl och dess innehåll bedöms vara väl genomtänkt.  

Verksamheten föreslås uppdras att bereda ärendet.     

Beslutsunderlag 

1. Informationsmaterial om egen regi insamling mat- och restavfall 2021-01-25, 

dokumentnr 124499.                

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förslaget finner att den antas.      
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§ 65 Dnr 2020-000270  

Information: Belysningsstrategi - släckning pga. 
elsäkerhet i Strömsbruk 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

En belysningssträcka (luftledning) i Strömsbruk uppfyller inte elsäkerhetskraven. 

Vid test utlöser den inte vid kortslutning och bedöms därför farlig. Tills vidare vill 

man släcka ned sträckan tills dess att den belysningsstrategi som utarbetas är 

färdigställd. Därefter kan man besluta om eventuella investeringar på sträckan.  
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§ 66 Dnr 2021-000042  

Information: Vattenvårdsprojektet, ekonomisk 
redovisning 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Informationen går till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

Muntlig presentation sker av sammanställd ekonomisk redovisning för 

vattenvårdsprojektet. Handlingen kommer att vara tillgänglig för kommunstyrelse 

och kommunfullmäktige.              

Yrkanden 

Ordförande Stig Eng (C) yrkar på att informationen går till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige.        

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.      
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§ 67 Dnr 2020-000253  

Information: Havsvattenkvaliteten i Mellanfjärden 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

Möte med berörda myndigheter och parter har tyvärr inte kunnat genomföras. 

Förhoppningen är att detta genomförs inom två veckor.  

Problemet med vattenkvaliteten kan inte endast hänvisas till det reningsverk som 

finns på orten utan problemet är en del av ett större sammanhang där också åtgärder 

längre upp i avrinningsområdet behöver bemötas; utsläpp från jordbruk och 

reningsverk längsmed ån som rinner ut i mellanfjärden.  

Problematiken med havsvattenkvaliteten i sig begränsar de utvecklingsmöjligheter 

som finns för orten Mellanfjärden vilket bidrar till att frågan behöver prioriteras.  
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§ 68 Dnr 2016-000123  

Information: Väg E4  

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

Ärendet tar tid och verksamheten kan inte pressa fram det. Brist på beslut om 

finansiering saknas ännu. Den nationella planen behöver också fastställas.  

Samråd kommer att ske i juni/juli mellan trafikverket och berörda parter.  

Möten sker en gång i månaden, bland annat diskuteras detaljområden och behov på 

olika orter.  

Verksamheten kollar också på den mark som kan behöva köpas in för 

vägbyggnationen.  
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§ 69 Dnr 2014-000499  

Information: Ostkustbanan 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

Verksamheten förväntade sig att snart se vilket vägval gäller för banan mellan 

Kärnvik och Njurunda. Material finns tillgängligt att kolla igenom och att yttra sig 

om. Remiss och samråd kommer att ske.  
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§ 70 Dnr 2021-000111  

Samråd vindkraftsprojekt Silja  

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

Verksamheten har ännu inte hunnit med att skriva tjänsteutlåtandet. Det kommer att 

tillkomma inför nästkommande ledningsutskott.  
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§ 71 Dnr 2021-000101  

Samråd vindkraftspark Eystrasalt Offshore 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

Samråd sker avseende den vindkraftsparken som planeras utanför kusten till 

Nordanstigs och Hudiksvalls kommuner. Verksamheten bereder ett yttrande som 

kommer att gå upp till kommunstyrelsen. 

Vindkraftsparken kommer att ligga en lång bit ut på havet. Man bedömer att endast 

topparna på tornen kommer att vara synliga från själva kusten. Påverkan på 

Nordanstigs kommun verkar bli liten. Planbyggnaden är statlig, verksamhetens 

förslag till beslut är bedöms därför vara ett yttrande där ansvaret hänvisas till staten.  

Något som hade varit positivt för Nordanstigs kommun är ifall om en av 

huvudkablarna från vindkraftsparken gått genom vår kommun, det hade gett oss 

tillgång till el. Detta kommer kommunen att påpeka i sitt yttrande. 
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§ 72 Dnr 2019-000314  

Motion om alternativ finansiering av nödvändiga 
investeringar 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunfullmäktige beslutar  

Kommunstyrelsen har tillsatt en beredning för att arbeta med kommunens framtida 

fastighetsinvesteringar utifrån Lokalresursplanen. Kommunfullmäktige har beslutat 

ingå avtal om energibesparande åtgärder i EPC-projektet. Fastighetsinvesteringar 

och EPC-projektet finansieras via sparade medel eller läggs in i ordinarie 

investeringsbudget. Kommunen har även möjlighet att uppta lån.  

I och med detta kan motionens punkt 1 och 2 anses besvarade och punkt 3 avslås.      

Sammanfattning av ärendet 

Moderaterna har genom Tor Tolander, Daniel Arenholm, Michael Wallin och Lars 

Hed lämnat en motion om alternativ finansiering av nödvändiga investeringar. 

I motionen lämnar de följande yrkanden: 

* Att Lokalresursplanen och EPC-rapporten under hösten 2019 sammanställs till en 

enhetlig projektplan för byggnation och renovering av nödvändiga lokaler som 

motsvarar kommunens behov. 

* Att finansiering av sagda projektplan säkras i samband med att den tas fram så att 

alla planerade projekt kan genomföras under mandatperioden. 

* Att den bifogade finansieringsplanen ligger till grund för finansieringsarbetet i 

syfte att minska kommunens lånebehov, öka tempot i projekten samt säkra nyttan 

för kommuninvånarna.      

Beslutsunderlag 

Fullmäktige beslutar  

Kommunstyrelsen har tillsatt en beredning för att arbeta med kommunens framtida 

fastighetsinvesteringar utifrån Lokalresursplanen. Kommunfullmäktige har beslutat 

ingå avtal om energibesparande åtgärder i EPC-projektet. Fastighetsinvesteringar 

och EPC-projektet finansieras via sparade medel eller läggs in i ordinarie 

investeringsbudget. Kommunen har även möjlighet att uppta lån.  

I och med detta kan motionens punkt 1 och 2 anses besvarade och punkt 3 avslås.       

Yrkanden 

Ordförande Stig Eng yrkar bifall till verksamhetens förslag till beslut.        

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.           
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§ 73 Dnr 2020-000255  

Information och övriga ärenden 

Informationsärende: 

-Kulturstrategin 

Extraärenden: 

-Ägardirektiv kommunens bolag 

-Fastighetsunderhåll 

 

Informationsärende: 

Ledningsutskottets beslut i informationsärende ”Kulturstrategin”  

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kulturstrategi är på remiss. Arbetet pågår.  

Beslutsunderlag 

1. Remiss Kulturstrategi, med bilagor, dokumentnr 124630.  

 

Extraärenden: 

Ledningsutskottets beslut i extraärende ”Ägardirektiv kommunens 
bolag” 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Tor Tolander (M) väcker ärendet. 

Ägardirektiv för kommunens helägda bolag diskuteras. 

En översyn av ägardirektiven pågår. Det finns en del frågor som är komplicerade 

och bör bemötas, exempelvis; vilka som representera kommunmedborgarna 

(ägarna), och hur kommunikation med styrelse sker mellan ägare/styrelse/vd. Det 

efterfrågas här hur man arbetar med översyn av ägardirektiven.  

Kommunchef Erik Hedlund informerar att arbete pågår. Beredning sker 

tillsammans med bolagens VD. Förslag beräknas vara färdigt till sommaren eller 

möjligen strax därefter.  

I diskussion lyfts att omvärldsspaning av hur andra kommuner formulerat sina 

ägardirektiv samt rekommendationer från SKR kan vara grund för utveckling av 

ägardirektiven. Uppföljning av ägardirektiven bör vara kontinuerlig, exempelvis vid 

val och majoritetsskiften.  
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Forts. § 73. 

 

Ledningsutskottets beslut i extraärende ”Fastighetsunderhåll” 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Per-Ola Wadin (L) väcker ärendet.  

Sandra Bjelkelöv (SD) föredrar ärendet. 

Fråga ställs om kommunen har handlingsplan för underhåll av fastigheter, hur man 

agerar när mögelskador upptäcks och hur detta följs upp.  

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar att ingen underhållsplan finns. 

Sådana planer brukar inledas och finansiering som behövs specificeras, därefter så 

förmedlas inte den finansieringen och planerna försvinner. I Nordanstigs kommun 

har finansiering skjutits till och verksamheten tar fram ett förslag till beslut om 

uppföljning där det behövs.  

Över tid kommer vi att ha en underhållsplan och vi kommer att ha koll på vilka 

fastigheter vi ska ha kvar och underhålla så att ett arbete kan planeras och följas 

upp.   

 

 

 

 

                                                


