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§ 146 Dnr 2017-000351  

Godkännande av dagordning 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen med redovisade ändringar.  

Sammanfattning av ärendet 

Följande ärende utgår från dagordningen: 

-Delårsbokslut per 31 augusti 2020 för Nordanstigs kommun, Dnr 2020-000264. 
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§ 147 Dnr 2020-000115  

Coronavirusets inverkningar på Nordanstigs kommun 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund informerar: 

Det har varit en lugn period hittills i kommunen. Det råder ett vänteläge i väntan på 

vad som kan komma att ske. Krismöten sker via ordinarie ledningsverksamhet som 

en del av dagordningen. För att påminna folk om riskläget kommuniceras 

Coronarestriktionerna ut fortlöpande.  

Vissa restauranger har öppnat upp igen på vårdboendena och möteslokaler likaså.  

Kommunen är redo för att reagera snabbt i det fall smitta förekommer i vår närhet.  
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§ 148 Dnr 2020-000171  

Verksamheten informerar  

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd och kommunchef Erik Hedlund föredrar 

ärendet. 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

- Barn och Kultur  

Verksamheten kommer att göra en satsning på Barn och Kultur. Coronapandemin 

har hållit tillbaka arbetet under året. Satsningen görs bl.a. genom att fördela biljetter 

till barnfamiljer för en föreställning som uppförs i Trolska skogen.  

-Kultur för äldre 

Man ska göra filmer för de äldre om kulturen i Nordanstig. Man kommer att se 

igenom dessa för första gången nästa vecka. De kommer sedan att visas på boenden i 

kommunen. Visningar på corona-säkert vis hoppas man ska kunna ske för flera. 

Någon av filmerna ska handla om Ersk-Matsgården. Man har också köpt några 

uppsättningar av region Gävleborg som visats på gårdar under sommaren.  

-Ersk-Matsgården 

Ersk-Matsgården är stängt för säsongen och man kommer inte att hålla någon vinter-

marknad i år med tanke på Coronapandemin. Resurser finns istället att förlänga vissa 

tjänster till att sköta bostadsnära snår-skog. På föregående 

ledningsutskottssammanträde redovisades exempel på denna typ av mark under 

ärendet ”grå-ytor”.  

-Direktupphandling för värdering inför byte av skogen i närheten av Hassela är klar. 

I bytet får man in tätortsnära skog och åker som man kan använda. 

Informationsmöte har också hållits med Hasselabor som haft funderingar kring 

ärendet. Mötet har setts som konstruktivt av många.  

-EPC-projektet (energisparprojektet) följer planen. Det finns en plan för vilka 

fastigheter man ska passera de kommande åren. Nästa år sker arbete med skolan i 

Gnarps, tid som avsatts till den är 10 veckor.  

Avseende EPC-projektens tidsplaner så vill man tydligare kunna visa på 

kommunens hemsida hur den övergripande tidsplanen fortskrider, detta så att 

medborgare kan få mer insikt i arbetet.  

-Kommunen har tagit över driften för Bergsjögården och det fungerar fint. Både 

interna och externa möten hålls där. En höstmarknad planeras av några som vill hyra 

lokal. Från kommunens sida ställs krav på rätt tillståndshögt och corona-säkerhet.  

-Badhusets verksamhet är igång och är populärt. 

Motionssimmet är 10 kronor dyrare än vanligt sim då antalet simmare är färre under 

denna tid och driftkostnaderna desamma.  
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-Rivningar på tomt i Stocka 

Verksamheten gjorde en kommunikationsmiss i Stocka. Några fallfärdiga byggnader 

på ofri grund som kommunen äger har rivits. Där fanns tre byggnader på marken 

vilka nu har rivits. En av dessa tre byggnader var ett mindre förråd som kommunen 

inte ägde. Kommunen har därefter bett ägaren om förlåt. Värdet på förrådet var inte 

större och kommunen har betalat för sig. 

-Byggnation av Trygghetsboende  

Detaljplan har beställts av SWECO. Ännu har något mer visualiserat inte inkommit. 

Detaljplanen som inkommit är man mycket nära att skicka ut på samråd.  

-Företagsbesök till Hassela Skii 

Hassela Skii har öppet i backen för Alpina föreningen och diskussion förs mellan 

parter kring ersättningen, kommunen deltar i den diskussionen. Summorna är höga 

och hur hyressystemet fungerar behandlas vidare.  

Några få föreningar har dyra anläggningar att tillgå och behöver stöttning på ett 

annat vis än de övriga föreningarna i kommunen. Hur kommunen arbetar med 

föreningsstöd arbetar man vidare med.   

 

Kommunchef Erik Hedlund informerar: 

-Det systematiska (övergripande) brandskyddet har man börjat arbeta med. Man 

tänker ta in en brandman som kommer att arbeta med att stötta verksamheten i detta.  

-Medborgardialog angående trygghet har förts.  

Frågor som lyfts i medborgardialogerna inkluderar följande:   

–Belysningspunkter i kommunen. Det är mörkt på en del ställen.  

–Skogs- och slyröjning. Det finns risk att träd ska falla ned över hus.  

–Fortkörning i tätbebyggda områden vilket förekommer på flera orter i 

kommunen.  

–Drograttfylleri förekommer. Polisen informerar att de gör insatser mot detta.  

–Området kring resecentrum i Gnarp känns otryggt då det förekommer att det på 

fel vis, som sovplats istället för väntplats.   

-Jul-middagen kan inte hållas som vanligt i år med tanke på corona-säkerhet. Jul-

present till anställda diskuteras som ett möjligt alternativ.  

-En översyn av socialtjänsten är snart genomförd. Information kommer att komma 

på kommunstyrelsen. Personal och medarbetare kommer att informeras först. Ett 

möte kommer att ske och spelas in via Teams (och kommer då att kunna ses även i 

efterhand).  

-Möte har skett med kommunstyrelsepresidierna. Kommunikation kommer att 

förbättras administrativt mellan presidierna, kommunfullmäktige och revisionerna. 

-Telefoni är på väg att upphandlas på nytt. Tidigare upphandling har varit kostsam 

för kommunen. Behovet av växeltelefonist är mindre idag och kan lösas på annat 

vis. 

-Personalfrågor  

Strategen för folkhälsa har sagt upp sig.                                   
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§ 149 Dnr 2018-000290  

Verksamhetsuppföljning för Ledningsutskottets 
verksamheter och ekonomi 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Att grafen företagsbesök lyfts fram till kommunstyrelsen från 

månadsrapporteringen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund och verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar 

ärendet. 

Månadsrapporterna avser verksamhetsuppföljning. Månadsuppföljning avser 

ekonomisk uppföljning. 

 

Kommunchef Erik Hedlund informerar avseende Månadsuppföljning STAB: 

- Överförmyndarnämnden 

Träff med dem häromdagen, deras ekonomi har ingen förändring. På sikt verkar de 

få färre ”klienter” (huvudmän).  

-Kommunikationsenheten 

De har en bättre prognos och går mot plus. 

-Norr-Hälsinglands räddningstjänst 

Kommunikationen med dem fungerar dåligt. Man måste arbeta på detta. Förutsätter 

att ekonomin går ”plus minus noll” noll. 

-Stabsenheten 

Kostnaderna ligger stabilt.  

-HUF Hälsinglandsutbildningsförbund  

Ekonomin här bör bevakas. Så länge de går med underskott så kommer kommunen 

vara tvungen att vara med för att täcka upp det underskottet.  

 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar avseende Månadsuppföljning 

Tillväxt och Service:  

-ToS Gemensamma 

Ekonomin ligger på samma prognos och utfall som föregående månad. 

-Näringslivsenheten 

Enheten går 60 tkr bättre än vid delårsrapporten.  

-Infrastruktur och miljöutvecklingssenheten  

Ekonomin ligger på samma prognos och utfall som föregående månad. 

-Avfall och återvinningsenheten 

Samma som föregående månad; folk slänger mera och det kostar mera. 
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-Samhällsbyggnadsenheten 

Går 60 tkr plus. 

-Kost och Städ 

De har legat lite fel på sin personalbudget. De har kommit igång med inköp av 

ekologiska varor snabbare än trott. De levererar 500 tkr mindre i vinst än vid 

delårsredovisningen. 

-Ersk-Matsgården 

Mer övertid än tänkt i personalbudgeten. Intäkterna har ökat något. Jämfört med 

delårsrapporten så är det en försämring om 200 tkr. 

-Mark och exploatering 

Ökade kostnader för grå-ytor. 

-Fastigheter 

Prognosen hålls som beräknad. 

-Transport och Bilpool 

De ligger på samma prognos som budgeterat.  

-Totalt för Tillväxt och Service 

Överskott på 600 tkr.  

Därtill rapporterar verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd att en ytterligare tomt har 

sålts nere i Morängsviken. Totalt har nu 6 tomter blivit sålda.  

 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar månadsrapporten för Tillväxt och 

Service.  

Verksamheten har hittills under året kostnader och minskade intäkter som är 

Coronabaserat om ca 1 230 tkr.  

Förändringen som skett sedan delårsrapporten har sin grund i att ErskMats-gården 

har högre personalkostnader efter en slutavstämning i lönesystemet, Översyn av 

personalkostnader och utökning av ekologiska inköp inom Kost- och städenheten 

samt extra resurser till Teknik- och hållbarhetsenheten för röjning av såkallade 

”gråytor” redan under hösten.  

 

Från månadsrapporterna föreslås att grafen avseende företagsbesök lyfts fram till 

kommunstyrelsen.    

Beslutsunderlag 

1. Arbetsmaterial Månadsuppföljning september, med bilagor, dokumentnr 122313. 

2. Månadsrapport september 2020, dokumentnr 122377. 
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§ 150 Dnr 2020-000062  

Redovisning politikerkostnader 2020 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Att redovisning av politikerkostnader sker varannan månad.  

Sammanfattning av ärendet 

Partistödet drar upp kostnaderna juni-juli.  

Inställda möten är en effekt av Corona pandemin som i detta fall drar ned på 

utgifterna.  

Budgeterat för 2020 är 5 713 tkr.  

Prognosen för 2020 är 5 867 tkr varvid man beräknar gå med ett underskott på  

ca 151 tkr.  

Redovisning politikerkostnader föreslås i fortsättningen ske varannan månad.  

Beslutsunderlag 

1. Redovisning polit.verksamhet till LU 13/10, dokumentnr 122309.       
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§ 151 Dnr 2020-000284  

Tidsplan för Mål och budget 2022-2025 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.    

Sammanfattning av ärendet 

Ekonom Marianne Unborg informerar: 

Verksamhetens arbete är inte inkluderad i detta dokument. En separat tidsplan finns 

för tjänstemännens mer praktiska arbete. 

Tidsplanen redigeras avseende mötestiden för måldialog 2020-11-19 som flytts till 

2020-12-11.        

Beslutsunderlag 

1. Tidsplan budget 2022 - 2025 2020-09-10 politik, dokumentnr 122244.     
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§ 152 Dnr 2020-000278  

Investeringsbudget 2021 

Ledningsutskottet föreslår 

Att föreslå kommunstyrelsen besluta att fördela investeringar 2021 enligt 

investeringssammanställningen. 

Att det till verksamhetens förslag på Investeringsbudget 2021 tilläggs 2 miljoner 

kronor för att ersätta och byta ut nedtagna belysningspunkter i kommunen. 

Reservationer 

Tor Tolander (M) reserverar sig mot beslutet om tillägg. 

Reservation från Tor Torlander har inlämnats skriftligen: 

”Reservation punkt 8 "investeringsbudget 2021" LU 201013 

Stig Eng yrkande att utöka den av fullmäktige beslutade budgetramen för 

investeringar 2021 för att öronmärka till ”ersättning av belysningspunkter” på 2 

mkr brister på följande punkter: 

• Formuleringen av yrkandet är svepande och ärendet är inte berett. 

• Att utöka budgeten innan det finns en strategi för hur och vilka belysningspunkter 

som skall ersättas i vilken ordning eller till vilken kostnad bryter mot medborgarnas 

rätt till likabehandling. 

I dagsläget har belysningspunkter för minst 8 mkr redan avvecklats i närtid i 

kommunen (bla i Hassela, Gnarp och Harmånger). 2 mkr kommer alltså inte att 

täcka mer än enstaka platser. Det nära nog utesluter att kommunmedlemmarnas 

behov av belysning kommer avgöra var insatserna görs och bryter mot deras rätt till 

likvärdig och behovsstyrd behandling. 

• Yrkandet ogiltigförklarar fullmäktiges budgetbeslut för 2021 och innebär i 

praktiken att det blir en tilläggsbudgetprocess för 2021. 

• En belysningsstrategi är på gång och behandlas till och med på dagens möte (LU 

201013 punkt 13). Om LU i stället för att skjuta från höften och ställa sig bakom en 

oberett och ytterst grov kostnadsuppskattning avvaktar tills belysningsstrategin är 

antagen kan rätt mängd pengar avdelas i ett särskilt investeringsbeslut vilket också 

garantera att det är behoven av belysning som styr och att alla kommunmedlemmar 

behandlas likvärdigt och rättssäkert. 

På ovanstående grunder reserverar jag mig mot Stig Engs tilläggsyrkande.”          

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund och verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar 

ärendet. 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-29 § 34, om ett investeringsutrymme för 

2021 för verksamheten att fördela på 28 000 tkr. Beslutet innehöll också ett uppdrag 

till kommunstyrelsen att fördela investeringsbudgeten på specifika projekt och 

besluta om dessa.    
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Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2020-09-29, 

Investeringsbudget 2021, dokumentnr 122339. 

Förslag till beslut enligt tjänsteutlåtande: 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår ledningsutskottet föreslå 

kommunstyrelsen besluta att fördela investeringar 2021 enligt 

investeringssammanställningen nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Investeringsbudget 2021- Fördelning på projektnivå, dokumentnr 122340.           

Yrkanden 

Ordförande Stig Eng yrkar om ett tilläggbeslut till Investeringsbudget 2021 på 2 

miljoner kronor för att ersätta och byta ut nedtagna belysningspunkter i kommunen. 

Tor Torlander (M) yrkar på avslag av tilläggbeslutet.         

Projektbenämning 
Budget 

2021 

Reinvesteringar  1 000 

Markköp 1 000 

Välfärdsteknologi VoO 500 

Möbler skola och förskola 200 

Möbler Vård och omsorg 250 

Måltidsmiljö skolor (endast möbler) 100 

Laddstationer till elbilar 300 

Städ- och köksutrustning 300 

Fastigheter 3 600 

Byte av maskiner på Homons ÅVC 1 500 

Fastighetsnära insamling 200 

Vägbelysning 1 200 

It-investering infrastruktur 300 

IT-investering datorer 1 000 

Hjärtstartare, inköp 50 

Förstudier fastigheter 300 

Ks ospecificerade investeringar 11 

Utbyte belysningsarmaturer Homon 100 

Morängsviken, pir 500 

Exploateringsområden 500 

Gymnastiksalar, redskap mm 150 

Summa exklusive bredband 13 061 

Bredband 14 939 

Totalt  28 000 
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Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det antaget. 

Ordförande ställer proposition på sitt tilläggsyrkande och Tor Torlanders 

avslagsyrkande finner sitt tilläggsyrkande antaget.   
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§ 153 Dnr 2020-000273  

Årsredovisning, verksamhetsberättelse samt 
revisionsberättelse 2019 - Hälsingerådet 

Ledningsutskottet föreslår 

Att kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta årsredovisning, 

verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse 2019.  

Sammanfattning av ärendet 

Handlingarna genomläses. Ärendet diskuteras.  

Beslutsunderlag 

1. Årsredovisning, verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse 2019 - 

Hälsingerådet, med bilagor, dokumentnr 121976.  
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§ 154 Dnr 2020-000270  

Information Belysningsstrategi 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar:  

Verksamheten arbetar med att ta fram en belysningsstrategi för Nordanstigs 

kommunen. Belysningspunkterna är viktiga för medborgarna i kommunen. En 

kommunal belysningsstrategi är också efterfrågad från statliga myndigheter.  

En inventering har gjorts kring hur belysningspunkter finns i kommunen idag. 

Nuläget för antal och skick på belysningspunkter redogörs, så också kalkyler av 

kostnader för utbyggnad och uppgraderingar av belysningspunkter.  

Diskussion förs om vilka strategier belysningsstrategin ska prioritera och vilka 

aspekter som man ska ha i beaktande när antal och områden för belysningspunkter 

bereds.  

Beslutsunderlag 

1. Presentation av Belysningsstrategi, rapport om nuläget, dokumentnr 122011.      
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§ 155 Dnr 2020-000277  

VA-plan för Nordanstigs kommun 

Ledningsutskottet föreslår 

Att kommunstyrelsen beslutar 

att förvaltningen får i uppdrag att påbörja arbetet med att revidera den befintliga 

VA-planen som beslutades 2014, samt 

att arbetet med denna ska löpande redovisas av förvaltningen och NVAB/MSVAB.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet. 

Nordanstigs kommun ska var fjärde år revidera sin VA-plan. Detta ärende avser ett 

formellt beslut att påbörja planeringsarbetet.  

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2020-09-28, VA-plan 

för Nordanstigs kommun Beslut om att påbörja arbetet, dokumentnr 122353                 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förslaget och finner det antaget.     
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§ 156 Dnr 2020-000279  

Startbesked till utbyggnad av transportnät mellan 
Bergsjö och Jättendal 

Ledningsutskottets beslut 

Att lämna startbesked till utbyggnad av ett transportnät mellan Bergsjö och Jättendal 

till en kostnad på ca 4 miljoner kronor.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet. 

Tillväxtverket har beviljat kommunen ett stöd på 1 988 800 kr, motsvarande 50 

procent av den totala kostnaden, för utbyggnad av ett transportnät mellan Bergsjö 

och Jättendal. Utbyggnaden är planerad att genomföras 2021. Förvaltningen föreslår 

att ledningsutskottet beslutar att lämna startbesked för utbyggnaden av 

transportnätet. För projektets genomförande krävs att kommunen medfinansierar 

projektet med ca 2 miljoner kronor. Om startbesked beviljas kommer kommunens 

kostnad finansieras med investeringsmedel för bredbandsutbyggnad enligt 

flerårsplan beslutad av fullmäktige.  

Beslutsunderlag 

1. Hans-Åke Oxelhöjds och Thomaz Nordhs tjänsteutlåtande 2020-09-29, 

Startbesked till utbyggnad av transportnät mellan Bergsjö och Jättendal, 

dokumentnr 122144.         

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förslaget och finner det antaget.  
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§ 157 Dnr 2019-000405  

Framtida projekt - förtätningsområden Bredband 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

Bredbandsutbyggnad i Nordanstigs kommun behandlas i Styrgruppen för 

bredbandsutbyggnad.  

”Vita fläckar” förekommer på orter där fibernätverk för närvarande inte är 

tillgängligt men skulle kunna anslutas. En kalkyl har utarbetats för att beräkna 

kostnaderna för anslutning på de olika orterna. Man vill börja med de områden där 

det bor flest och där kostnaderna för anslutningar är sammantaget lägre.  

Diskussion följer avseende hur man bör räkna i kostnadskalkylen avseende 

prioriteringar av fast boende, fritidsboende och, företag.  

Framöver kommer det komma en begäran om startbesked.  

      

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(33) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-13 
 

 

  
  

  
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 158 Dnr 2018-000100  

Information om projektet Kustfiskarelyftet  

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Projektledare Ingela Mästerbo informerar: 

Informationen avser Kustfiskarelyftets pågående arbete och planering samt 

förutsättningar för projektets genomslag på sikt.  

Projektet Kustfiskarelyftets syfte är att de småskaliga kustyrkesfiskarna ska bli fler, 

att de ska kunna bedriva ett lönsamt, hållbart, lokalt, småskaligt kustnära fiske. Man 

vill utveckla ett starkare nätverk mellan de småskaliga för samarbete som kan leda 

till bättre tillvaratagande av yrkesfiskarnas yrkeskunskaper, lönsamhets och 

förädlingsintressen. Man vill också utveckla samarbetet med besöksnäringen och 

marknadsföra det småskaliga fisket och kustsamhällenas attraktivitet.  

För att det kustnära yrkesfisket ska överleva och växa krävs bland annat samarbete i 

en stark organisation och uppmärksamhet, tillgång och fördelning av havets resurser, 

förvaltning för olika förutsättningar längs kusten 

Man måste värdesätta hållbart fiske och företagande, det har ett bredare 

samhällsvärde. Kunskap och erfarenhet behöver tillvaratas. 
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§ 159 Dnr 2018-000390  

Information Avfallsverksamheten  

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Jimmy Nilsson informerar: 

Verksamheten Avfall och återvinning idag: 

Antalet årsanställda: 9 st. ink. enhetschef.   

Renhållningskunder: ca. 6000 st. 

Verksamhetskunder: ca. 300 st. 

Slamtömningar under ett år: ca 3500 st. 

Insamlat hushållsavfall under ett år ca. 2200 ton.  

Insamlat trä under ett år ca. 1000 ton.  

Restavfall till förbränning under ett år från ÅVC. ca: 450 ton.  

Avvattnat slam för kompostering under ett år ca: 330 ton.  

Omsättning ca. 17 miljoner.  

Antalet besökare vid Homons ÅVC under år 2019: 11 420 st. fordon.    

Sedan 2018 har omfattande uppstädningsarbete skett på återvinningscentralerna. År 

2019 sänktes entreprenadkostnaden med 5 % (500 tkr). Öppettiderna för företagare 

är fördubblade. Kostnader har sänkts, i Hassela ÅVC med ca. 150 tkr under 2019. 

Utveckling och förbättring sker inom administrationen.  Stort arbete har genomförts 

för att förbättra arbetsmiljön på återvinningscentralerna. Och man arbetar med 

framtagande av ny avfallsplan.  

Avseende kretsloppsplanen är de viktigaste förändringarna är följande: 

-ökat fokus på avfallsförebyggande mål och åtgärder. 

-kommunerna ges ökat ansvar att i egen verksamhet säkerställa källsortering. 

-samverkan inom kommunen och med andra kommuner och aktörer är viktigt.  

-planen ska även innehålla nedskräpning vilket är ett område som alltmer är i fokus. 

Från år 2024 ska matavfall samlas in separat. Kommunerna har tre år på sig att 

ordna separat insamling av matavfallet. Ännu saknas dock krav på bostadsnära 

insamling av förpackningar. 

Strängare krav kommer att komma avseende hantering av avfall. Kraven skärps på 

att företag och verksamheter ska rapportera uppgifter om sitt farliga avfall till ett 

nytt avfallsregister. Från och med den 1 november 2020 ska verksamheter börja 

rapportera.  

Den senaste undersökningen som gjordes i januari avseende verksamheten Avfall 

och återvinning visar på en mycket högre nöjdhetsgrad jämfört med 2017. 

Nöjdhetsgraden har ökat från 39 till 64 procent. 
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§ 160 Dnr 2017-000381  

Information Översiktsplan 2035 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Planarkitekt Helena Majforsen föredrar hur arbetet med Översiktsplanen fortskrider.  

Arbetet med att vidareutveckla och synkronisera de olika dokumenten är avancerat 

och stort.  

Arbetet kommer inte att vara färdigt under detta år.  
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§ 161 Dnr 2020-000276  

Vattenförsörjningsplan 2020 för Nordanstigs kommun 

Ledningsutskottet föreslår 

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att fastställa den för Nordanstigs kommun, av Mittsverige Vatten AB framtagna 

vattenförsörjningsplanen.  

Sammanfattning av ärendet 

Chefsekonom Ewa Thoren och styrelseordförande Carina Ohlsson från bolaget 

Nordanstig Vatten AB (NVAB) är med vid mötesdragningen.  

Enligt vattendirektivet, EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG), ska anges vad 

EU-länderna minst ska klara vad gäller vattenkvalitet och tillgång på vatten. Denna 

vattenförsörjningsplan är Nordanstigs kommuns inventering och förklaring till hur 

direktivets krav kan uppnås. 

Möjligheter och sätt för Nordanstigs kommun att bidra till arbetet kring 

överkapaciteten diskuteras.  

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2020-10-11, 

Nordanstigs kommuns vattenförsörjningsplan, dokumentnr 122352. 

2. Vattenförsörjningsplan Nordanstig 2020-09-14, dokumentnr 122341. 

3. Karta 1. Jordartskarta, dokumentnr 122342. 

4. Karta 2. Grundvattenmagasin i jord, dokumentnr 122343. 

5. Karta 3. Grundvattenförekomster i berg, bergborrade brunnar med 

deformationszoner, dokumentnr 122344. 

6. Karta 4. Urval av sjöar och vattendrag, dokumentnr 122345. 

7. Karta 5. Område där salt vatten kan förekomma, LIS-område, 

verksamhetsområde, dokumentnr 122346. 

8. Karta 6. Grundvattenmagasinens sårbarhet, dokumentnr 122347. 

9. Karta 7. Förutsättningar för jordskred i finjord, dokumentnr 122348. 

10. Karta 8. Rivning av kraftverksdammar, dokumentnr 122349. 

11. Karta 9. Enskilda brunnar, dokumentnr 122350. 

Karta 10. Prioriterade vattenresurser, dokumentnr 122351.                       
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§ 162 Dnr 2020-000226  

VA-taxa 2021, Nordanstig Vatten AB 

Ledningsutskottets beslut 

Att godkänna oförändrade anläggningsavgifter att gälla inom vatten och avlopp för 

år 2021. 

Att godkänna en höjning av den rörliga avgiften med 3% att gälla inom vatten och 

avlopp för år 2021. 

Att godkänna en höjning av lägenhetsavgiften med 3% att gälla inom vatten och 

avlopp för år 2021. 

Att godkänna en höjning av grundavgiften med 3% att gälla inom vatten och avlopp 

för år 2021. 

Att fastställa grunder och principer för VA-taxa 2021. 

Att ifall man kan minska kostnadsökningen av VA-taxa så tar man ställning till dem 

när detta ärende tas upp till kommunstyrelsen.    

Sammanfattning av ärendet 

Chefsekonom Ewa Thoren och styrelseordförande Carina Ohlsson från bolaget 

Nordanstig Vatten AB (NVAB) är med vid mötesdragningen.  

Styrelsen i Nordanstig Vatten AB har 2020-05-27, § 17, behandlat förslag till 

anläggnings- och brukningsavgifter för verksamhetsåret 2021. 

Förslaget innehåller oförändrade anläggningsavgifter för 2021 men en höjning av 

den rörliga avgiften med 3%, höjning av lägenhetsavgiften med 3% samt höjning av 

grundavgiften med 3%, samtliga att gälla inom vatten och avlopp för 2021.  

Ordförande Stig Eng vill att NVAB redovisar vad ett övertagande från NVAB på 30 

miljoner för VA-investeringarna i Sörfjärden påverkar bolagets kostnader. Ewa 

Thoren återkommer inför kommunstyrelsen i frågan. 

Möjligheter och sätt att begränsa kostnadsökningarna diskuteras.     

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2020-08-18, VA-taxa 2021, 

Nordanstig Vatten AB, dokumentnr 121557.  

 Förslag till beslut enligt tjänsteutlåtande: 

Att godkänna oförändrade anläggningsavgifter att gälla inom vatten och avlopp 

för år 2021. 

Att godkänna en höjning av den rörliga avgiften med 3% att gälla inom vatten 

och avlopp för år 2021. 

Att godkänna en höjning av lägenhetsavgiften med 3% att gälla inom vatten och 

avlopp för år 2021. 

Att godkänna en höjning av grundavgiften med 3% att gälla inom vatten och 

avlopp för år 2021. 

Att fastställa grunder och principer för VA-taxa 2021. 

2. VA-taxa 2021, Nordanstig Vatten AB, med bilagor, dokumentnr 120791. 
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3. Protokollsutdrag LU 2020-09-15  § 130 VA-taxa 2021, Nordanstig Vatten AB, 

dokumentnr 122210. 

4. MSVAs bilder för pressentation till mötespunkten VA-taxa,  

dokumentnr 122390.                          
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§ 163 Dnr 2020-000202  

En lokal handlingsplan för livsmedel 

Ledningsutskottets beslut 

Att godkänna att den regionala handlingsplanen för Sveriges livsmedelsstrategi 

2018–2030 remitteras till berörda nämnder och verksamheter.  

Sammanfattning av ärendet 

Genom att Nordanstigs kommun antar den regionala handlingsplanen för Sveriges 

livsmedelsstrategi 2018 – 2030 möjliggörs ett nära samarbete med övriga kommuner 

i länet samt ger potential att delta i gemensamma projekt för strategins 

genomförande. Handlingsplanen skickas nu ut på en intern remiss för att säkerställa 

att den i framtiden kan användas i verksamheternas dagliga arbete.  

Beslutsunderlag 

1. Hans-Åke Oxelhöjds och Thomaz Nordhs tjänsteutlåtande 2020-10-07, Remiss 

av Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi, dokumentnr 122283.  

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

120546.  
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§ 164 Dnr 2020-000261  

Suicidpreventiv handlingsplan för Nordanstigs kommun 

Ledningsutskottets beslut 

Att en handlingsplan för suicidprevention tas fram för kommunen där framförallt 

främjande och förebyggande metoder identifieras och implementeras.  

Sammanfattning av ärendet 

Självmordstalen i Sverige ökat från 1994 med knappt en procentenhet per år i 

åldersgruppen 15–24 år. Under 2019 dog 1 269 personer av suicid i Sverige men än 

så länge finns ingen nationell noll-vision för suicid.   

I Gävleborgs län pågår ett arbete med en regional handlingsplan mot suicid som bör 

kopplas till en lokal suicidpreventiv handlingsplan. 

Folkhälso- och Brå rådet föreslår därför att en handlingsplan för suicidprevention tas 

fram för kommunen där framförallt främjande och förebyggande metoder 

identifieras och implementeras.  

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Eva-Linnea Erikssons tjänsteutlåtande 2020-09-10, 

Suicidprevention, dokumentnr 121837. 

2. Suicidpreventiv handlingsplan för Nordanstigs kommun, dokumentnr 121829.  
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§ 165 Dnr 2020-000148  

Föreningsbidrag, översyn och förslag 

Ledningsutskottets föreslår 

Att med föreslagna revideringar föreslå kommunstyrelsen besluta i 

ärendet.    

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

Bidrag till föreningsverksamhet omarbetas. Arbetet görs för att förenkla 

och förtydliga ansökningsproceduren och vad pengarna ska gå till.  

Politiken ska ta de ansökningar som faktiskt är strategiskt viktiga, jämte 

verksamheten som ska ta de ärenden som faktiskt är mindre och 

spontana för att täcka oförutsedda behov.  

Då det var länge sedan ärendet föredrogs för politiken så föreslår 

verksamheten att föredragning sker på kommande 

kommunstyrelsesammanträde. 

Ordförande Stig Eng föreslår följande revideringar i verksamhetens 

förslag till bidrag till föreningsverksamhet: 

att föreningsbidragen även ska belysa idrottsprestationer i kommunen,  

att Hälsinglands Sparbank ska få vara med och bidra till 

föreningsbidragen,  

att det skulle tydligare framgå att medfinansiering från andra parter 

samt att uppväxling av föreningsbidragens kassa bör möjliggöras.                                

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förslaget och finner det antaget.           
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§ 166 Dnr 2020-000265  

Redovisning av ej avslutade motioner 

Ledningsutskottet föreslår 

Att kommunfullmäktige beslutar godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsordningen för kommunfullmäktige anger i § 30 att kommunstyrelsen två 

gånger per år ska redovisa de motioner som inte är färdigberedda.  

Verksamheten har sammanställt beredningsläget för samtliga aktuella motioner.  

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2020-10-01, Yttrande över 

sammanställning av ej avslutade motioner, dokumentnr 122183.  

2. Sammanställning ej avslutade motioner, dokumentnr 122177.      
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§ 167 Dnr 2020-000263  

Sammanträdesdatum 2021 

Ledningsutskottets beslut 

Att fastställa följande sammanträdesdagar för ledningsutskottet under 2021 samt 

uppdra till ledningsutskottets presidium att planera arbetet för sammanträdesåret: 

19 januari 

9 februari 

16 mars 

13 april 

18 maj 

24 augusti 

14 september 

12 oktober 

9 november        

Sammanfattning av ärendet 

Sammanträdesdatum för ledningsutskottet ska fastställas för år 2021. Staben har 

lämnat förslag till datum.  

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2020-09-24, Förslag 

Sammanträdesdatum 2021 ledningsutskottet, dokumentnr 122072. 

2. Sammanträdesplan 2021, dokumentnr 121572. 
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§ 168 Dnr 2020-000281  

Ansökan om bidrag ur Anna och Per Sundins 
stipendiefond 

Ledningsutskottets beslut 

Att bevilja Johan Olsson Louhelainen bidrag med 5 000 kronor för läsåret 

2020/2021 ur Anna och Per Sundins stipendiefond. 

Att bidraget utbetalas efter inlämnat studieintyg.  

Sammanfattning av ärendet 

Johan Olsson Louhelainen har ansökt om bidrag ur Anna och Per Sundins 

stipendiefond. Enligt fondreglerna kan bidrag beviljas till ungdomar inom 

Harmångers socken som bedriver studier inom skogs- och jordbruksnäringen. 

Johan Olsson Louhelainen bor i Harmånger och läser till jägmästare vid Sveriges 

Lantbruksuniversitet i Umeå.  

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2020-10-01, Yttrande över 

ansökan om bidrag ur Anna och Per Sundins stipendiefond, dokumentnr 122164. 

2. Ansökan om bidrag ur Anna och Per Sundins stipendiefond., dokumentnr 

122163.    
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§ 169 Dnr 2020-000282  

Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens 
spontankassa 2020 Utbildning 

Ledningsutskottets beslut 

Att bevilja Hasselabygdens Golfklubb bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa 

2020 med 17 000 kronor.  

Sammanfattning av ärendet 

Föreningen Hasselabygdens Golfklubb söker bidrag till att utbilda personal i modern 

banskötsel.  

Beslutsunderlag 

1. Hans-Åke Oxelhöjds och Helena Havelas tjänsteutlåtande 2020-10-08, Yttrande 

beträffande ansökan om bidrag ut kommunstyrelsens spontankassan 2020 från 

Hasselabygdens Golfklubb gällande "Utbildning", dokumentnr 122310. 

2. Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa 2020 Utbildning, med 

bilagor, dokumentnr 122175.  
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§ 170 Dnr 2018-000007  

Information och övriga ärenden       

Sammanfattning av ärendet 

Inga extra ärenden tillkom. 

      

      

      

      

 

 


