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§ 95 Dnr 2022-000126 

Godkännande av dagordning 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen med redovisade ändringar. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande ärende läggs till: 

Ola Wigg (S) väcker extraärende ”Simskola”. 

”Kommunen som arbetsgivare”, väcks som extraärende ärende med eget 

diarienummer, Dnr 2022-000218. 
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§ 96 Dnr 2022-000100 

Kommunens påverkan av kriget i Ukraina 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens påverkan av kriget i Ukraina 

 

Med anledning av kriget i Ukraina söker människor skydd inom landet samt i andra 

länder. Fram till 220511 har 36 737 sökt antingen asyl eller tillstånd enligt 

Massflyktsdirektivet i Sverige sedan 220224 då kriget började. 

Med anledning av detta har kommunen vidtagit en rad aktiviteter för att höja vår 

kapacitet och beredskap för att ge skyddssökande boende i det fall 

Migrationsverkets kapacitet inte räcker. Migrationsverket har ansvar för boende och 

försörjning för denna målgrupp. 

För detta har vi i samverkan förberett för boendefrågor, informationsinsatser internt 

och externt, skolgång för barn samt dialog med civilsamhället. Dialog med frivilliga 

och civilsamhället genomförs varannan vecka digitalt på kvällstid. 

I Nordanstig fanns enligt officiell statistik per 220509 18 asylsökande inkl TPD 

(massflykt). Av dessa är 7 ukrainska medborgare. I dialog med frivilliga och 

civilsamhället har vi dock uppfattat att det är ca 16 personer med anledning av 

kriget i Ukraina. Skillnaden kan bestå i att de inte sökt tillstånd eller inte har anmält 

rätt vistelseadress till Migrationsverket om tillstånd är sökt. Vi vet att vi även har 

andra personer som sökt asyl som bor EBO i kommunen sedan tidigare. 

Under våren har staten förberett och fattat beslut om en fördelningsnyckel som i 

likhet med Bosättningslagen, Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända 

invandrare för bosättning fastställa läns- och kommuntal för landets kommuner för 

en jämn fördelning av mottagande i landet. Boendefrågorna flyttas därmed över till 

kommunerna. 

 

Den nya förordningen förväntas träda i kraft 220701. I dagsläget är inte 

ersättningsfrågan till kommunerna för detta klarlagd och väntas komma med i 

samma förordning. Möjlighet till överenskommelse innan 1 juli finns vilket 

Nordanstigs kommun har anmält intresse till då vi har lämpliga lediga bostäder, 

lägenhetsutrustning samt övrig planering för bland annat skolgång. 

 

Kommuntalet för Nordanstig är 84 och baserat på Migrationsverkets huvudscenario 

om mottagande på 76 000 personer till halvårsskiftet. Prognosen är nu lagd till 

80 000 personer till årsskiftet och den verkliga siffran kommer justeras löpande 

enligt den fastlagda fördelningsnyckeln. Från kommuntalet avräknas redan boende i 

kommunen.  

 

Kommunikation gällande dessa frågor sker med Länsstyrelsen som har nationellt 

samordningsuppdrag, i det fall överenskommelse ska skrivas sker dialog med 

Migrationsverket. 
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Forts. § 96 

 

Beslutsunderlag 

1. Lägesbild till länsstyrelsen maa Ukraina, dokumentnr 131326. 
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§ 97 Dnr 2022-000127 

Verksamheten informerar  

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar om Tillväxt och Service: 

-Kostnadsökningar i byggbranschen oroar.  

Med kostnadsökningarna följer ökade kostnader för kommunens byggprojekt, bland 

dem ny idrottshall i Bergsjö. Tidigare har kostnadsberäkningar uppskattat en 

prisökning på 25–30%. Denna förväntning justeras nu upp mot 50 %. Hur 

kommunen ska bemöta detta måste diskuteras.  

-Förskolan i Gnarp 

Slutbesiktning hade begärts per 16/5 men genomfördes inte då bygget inte var klart. 

Byggföretaget har inte färdigställt förskolan på utsatt tid och fått merkostnader. 

Eventuellt kommer kommunens avtal med dem att sägas upp. En entreprenadjurist 

är kontaktad för konsultering.  

-Skrotbilsamnestin 

Amnestin är nu avslutad. 283 st. bilar har tagits emot. Eventuellt kommer amnestin 

återupptas i framtiden men samtidigt ska en tillfällig amnesti inte etableras som en 

återkommande lösning. 

-Ersk-Matsgården  

Ett schema har sammanställts för sommarens aktiviteter och verksamheten ser fram 

emot sommaren som kommer. Sommarjobbare har anställts och det förväntas 

många besökare.  
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§ 98 Dnr 2022-000193 

Beslut: Årsredovisning 2021 för Samordningsförbund 
Gävleborg 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunfullmäktige beslutar att 

Godkänna årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet Gävleborg. 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Samordningsförbundet Gävleborg har lämnat en årsredovisning för 

verksamhetsåret 2021. 

Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg och kommunerna 

Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, 

Sandviken och Söderhamn som medlemmar. 

Samordningsförbundet bildades 2014 och har till uppgift att verka för att 

medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå 

verkar samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de 

samverkande parterna. Samordningsförbundet stödjer också insatser som syftar till 

att skapa strukturella förbättringar för att myndigheterna ska kunna samarbeta 

bättre. 

Förbundet visar ett negativt resultat med 1 397 tkr. 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds tjänsteutlåtande 220429, Yttrande årsredovisning 2021 

Samordningsförbund Gävleborg, dokumentnr 131107, 

2. Årsredovisning Samordning, med bilagor, dokumentnr 130788. 

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det antaget. 
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§ 99 Dnr 2020-000288 

Information: Nytt särskilt boende för äldre 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

Upphandlingsprocessen förbereds och ska gå till diskuteras vidare. Eventuellt 

genomförs den per totalentreprenad. Markförutsättningar, utrymme och område 

utreds. 
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§ 100 Dnr 2022-000209 

Information: Kortsiktig lösning SÄBO-platser 

Ledningsutskottets beslut 

Verksamheten uppdras att ta fram beslutsunderlag inför kommunstyrelsen för beslut 

om inhyrning av moduler att ställas upp invid Sörgården. 

Sammanfattning av ärendet 

Sjutton personer står i kö för SÄBO-plats. 12 till 16 nya SÄBO-platser behöver 

tillkomma med snarhet. 

Två lösningar ses. En kortsiktig lösning kan finnas i Mellanfjärden där en äldre 

SÄBO-verksamhets byggnad står tom. Detta täcker inte hela behovet och 

kompletterande moduler behövs. 

Alternativt kan moduler hyras in och ställas i två plan invid Sörgården. Kommunen 

har ram-avtal för moduler. Detta bedöms vara det mest kostnadseffektiva 

alternativet och också det alternativ som förespråkas av verksamheten.  
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§ 101 Dnr 2022-000128 

Verksamhetsuppföljning för Ledningsutskottets 
verksamheter och ekonomi 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd, ekonomichef Björn Hylenius och ekonom 

Kalle Olsson föredrar ärendet.  

Månadsuppföljning avser ekonomisk uppföljning. Månadsrapporterna avser 

verksamhetsuppföljning. 

 

Månadsrapport Tillväxt och service 

Månadsrapport, T&S, verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

Sjukfrånvaron är fortsatt hög vilket oroar. En djupare analys kommer att 

genomföras.  

Ärendemängden för bygglov, startbesked och tillsynsärenden är något lägre än 

tidigare år. Samhällsbyggnadsenheten ska se över digital utveckling av ärenderutin.  

 

Månadsuppföljning 

Månadsuppföljning Stab, ekonom Kalle Olsson informerar: 

Tillsättning av tjänsten biträdande Vård- och omsorgschef skapar med ökad kostnad 

avvikelse gentemot budgeterat för STAB.  

Sjukfrånvaron är oroande hög och en djupare analys kommer därför att genomföras. 

 

Månadsuppföljning T&S, ekonom Kalle Olsson informerar: 

Personalvariationer skapar med minskad kostnad avvikelser gentemot budget. 

Försäljning av tomter i Morängsviken ger höga intäkter. 

Transport och bilpool har anställt personal.  

Totalt avviker T&S gentemot budget med mindre utgifter.  

 

Politikerkostnader, ekonom Kalle Olsson informerar: 

Föregående årets besparing är ett resultat av färre antal möten på grund av 

pandemin. Denna besparing förväntas inte i år.  
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Forts. § 101 

 

Hälsingerådet har anställt personal så deras utgifter ökar.  

 

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

som avviker. Följande ärenden lyfts fram till kommunstyrelsen: 

Sjukfrånvaro per månad. 

Beslutsunderlag 

1. Arbetsmaterial - filer till LU 17/5, med bilagor, dokumentnr 131313,  

2. T&S Månadsrapport April 2022, dokumentnr 131408. 
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§ 102 Dnr 2022-000197 

Beslut: Uppföljning investeringsbudget 2022 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna redovisningen av 2022 års investeringsbudget per 30 april. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid årets uppföljning av investeringarna baserad på april månads bokföring visar 

prognosen på ett överskott om 47 980 tkr. Faktiskt bokfört efter fyra månader 

är 12 363 tkr av budgeterade 140 129 tkr. 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Kalle Olssons tjänsteutlåtande 2022-05-12, 

Investeringsbudget 2022, uppföljning 2022-04-30, med bilagor, dokumentnr 

131316. 
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§ 103 Dnr 2022-000215 

Beslut: Hantering av underskott inom verksamheterna 
utbildning samt vård och omsorg 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunstyrelsen besluta att 

Godkänna prognostiserat underskott för interkommunal ersättning (IKE) om 4,7 

mnkr 2022,  

Godkänna prognostiserat underskott om 4,0 mnkr för biståndsbedömda insatser 

inom hemtjänst 2022,  

Hantera eventuellt ökade kostnader inom verksamheten i budgetarbetet 2023, samt 

Finansiera underskotten inom ramen för budgeterat överskott 2022 avseende 

skatteintäkter och generella statsbidrag med motsvarande 8,7 mnkr. 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildnings- samt vård och omsorgsverksamheten har till kommunstyrelsen begärt 

att få godkännande av underskott om totalt 9,5 mnkr. För utbildningsverksamheten 

äskar man 5,5 mnkr avseende IKE samt extra lokal- och busstransportkostnader för 

idrottsverksamheten. Vård och omsorgsverksamheten äskar 4 mnkr för ökad 

bemanning avseende biståndsbedömda insatser inom hemtjänst.  

Finansiering av underskotten görs inom ramen för skatteintäkter och generella 

statsbidrag. Dessa beräknas ge ett överskott mot budget med ca 18,5 mnkr baserat 

på skatteprognosen i april 2022. 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2022-05-12, Hantering av 

underskott inom verksamheterna utbildning samt vård och omsorg, dokumentnr 

131314,  

2. Protokollsutdrag UU 2022-04-12  § 26 Begäran om godkännande av 

prognostiserat underskott 2022 för Utbildning, dokumentnr 130990, 

3. Protokollsutdrag KS 2022-03-08  § 32 Ekonomirapport 2022 

Utbildningsutskottet, dokumentnr 130336, 

4. Protokollsutdrag KS 2022-04-05  § 58 Prognosticerat underskott för 2022, 

dokumentnr 130803. 

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till verksamhetens förslag.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det antaget.  
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§ 104 Dnr 2022-000150 

Beslut: Detaljplan för Varpsand 

Ledningsutskottets beslut 

Antar byggnadsnämndens förslag till beslut att föreslå kommunfullmäktige att  

Anta ny detaljplan för fastigheten GNARPS-BERGE 12:64 m.fl. i enlighet med 5 

kap. 27 § plan-och bygglagen (2010:900). 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunfullmäktige att anta ny detaljplan för fastigheten GNARPS-BERGE 12:64 

m.fl. i enlighet med 5 kap. 27 § plan-och bygglagen (2010:900). 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Douglas Helsing föredrar ärendet. 

Detaljplaneförslaget syftar till att skapa planmässiga förutsättningar för 

småhusbebyggelse i området. En tidigare detaljplan finns över området, vilken 

möjliggör småhusbebyggelse och campingverksamhet.   

Beslutsunderlag 

Douglas Helsings tjänsteutlåtande 2022-04-14, Tjänsteutlåtande Detaljplan 

Varpsand, dokumentnr 131075,  

1. Handlingar Detaljplan Varpsand, med bilagor dokumentnr 131074. 

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall. 

Propositionsordning 

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

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(40) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 105 Dnr 2022-000211 

Beslut: Exploateringsavtal för Varpsand 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunstyrelsen besluta att 

Godkänna förslag till exploateringsavtal samt ger verksamheten i uppdrag att teckna 

avtal med exploatören. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Douglas Helsing föredrar ärendet. 

I samband med antagande av detaljplan för fastigheten GNARPS-BERGE 12:64 

m.fl så bör ett att exploateringsavtal tecknas för att säkerhetsställa genomförandet 

av detaljplanen. 

Redaktionell ändring avseende ansvar för vägbelysning ska ske. 

Beslutsunderlag 

1. Douglas Helsings tjänsteutlåtande 2022-04-28, Tjänsteutlåtande Varpsand 

exploateringsavtal, dokumentnr 131092, 

2. Handlingar Varpsand exploateringsavtal, med bilagor, dokumentnr 131095. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på verksamhetens förslag till beslut och finner 

det antaget. 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(40) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 106 Dnr 2018-000142 

Information: Uppförande av trygghetsboende i Bergsjö 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Douglas Helsing informerar: 

Samhällsbyggnadsnämnden arbetar med ärendet. Byggnadsnämnden har prioriterat 

ärendet.  

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(40) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 107 Dnr 2017-000381 

Information: Översiktsplan  

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Douglas Helsing informerar: 

Konsult är upphandlad och kompetensen som tillsätts arbetet bedöms vara hög. 

Tidsplanen som tidigare redovisats i ärendet är nu förskjuten med någon månad.  

Politisk beredning av arbetet med översiktsplanen sker genom ledningsutskottet.  

 

Ärendet återkommer löpande på ledningsutskottet. 

Beslutsunderlag 

1. Tidsplan Översiktsplan, dokumentnr 129729 

 



 

Nordanstigs kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(40) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 108 Dnr 2020-000337 

Information: Ny idrottshall i Bergsjö 

Ledningsutskottets beslut 

Med denna information har ärendet beretts i ledningsutskottet. Ärendet går upp till 

kommunstyrelsen när handlingarna är redo för beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Planarkitekt Anna Ryttlinger informerar:  

Ny detaljplan för idrottshall i Bergsjö är under framtagande. 

Planarkitekt Anna Ryttlinger informerar om processerna som genomförs i detta 

arbete. Synpunkter tas in från elever och skolpersonal, närboende och andra 

berörda. En del yttranden har också inkommit. Överlag tycks planerna  

mottas positivt. 

Med denna information har ärendet beretts i ledningsutskottet. Ärendet går upp till 

kommunstyrelsen när handlingarna är redo för beslut.  

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(40) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 109 Dnr 2022-000186 

Beslut: Projektbidrag 2023 prioriterade 
områden/inriktning 

Ledningsutskottets beslut 

Att till befintliga tre ansökningskategorier i ansökningsmodellen också tilläga 

”Kultur” som fjärde kategori.  

Sammanfattning av ärendet 

Handläggare Helena Havela föredrar ärendet. 

Ledningsutskottet föreslås ta fram ett förslag på prioriterade områden/inriktning för 

ansökningsomgång av Projektbidrag 2023 om kommunstyrelsen önskar andra 

prioriterade områden/inriktning utöver, eller istället för, de tre generella (barn och 

unga, folkhälsa och miljö) som gäller för hela bidragsmodellen. 

Sista ansökningsdag för Projektbidrag 2023 är 1 november 2022. 

”Kultur” diskuteras som ett förslag på ytterligare ansökningskategori i 

ansökningsmodellen.  

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2022-04-25, 

Projektbidrag 2023 prioriterade områden/inriktning, dokumentnr 131019. 

Förslag till beslut enligt underlag: 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår ledningsutskottet att ta fram ett förslag 

på prioriterade områden/inriktning av kommande ansökningsomgång av 

Projektbidrag till kommunstyrelsen. 

Yrkanden 

Tor Tolander (M) yrkar att kategorin ”kultur” införs inför år 2023.  

Propositionsordning 

Ordförande Stig Eng ställer proposition på Tor Tolander yrkande och finner det 

antaget. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(40) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 110 Dnr 2022-000202 

Beslut: Inriktningsbeslut för gemensam organisation 
för IT Hälsingland 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunfullmäktige besluta att 

Inriktningen för det fortsatta Hälsingegemensamma arbetet med 

verksamhetsutveckling inom IT-drift, ska fördjupas för att senast från 2026-01-01 

bedriva verksamheten gemensamt avseende organisation, IT-driftsprocesser och 

infrastruktursystem. IT-driften ska utgå ifrån en i möjligaste mån gemensam 

tjänstekatalog och ska i praktiken fungera som en tjänsteleverantör till 

kommunerna, 

Frågan om vilka tjänster som ska levereras som externa molntjänster eller genom 

egen drift avgörs av verksamheterna efter dess behov och med beaktande av de 

säkerhetskrav som ställs på kommunerna, 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med övriga Hälsinglands 

kommuner leda arbetet utifrån inriktningsbeslutet och snarast påbörjar 

tranformationsprojektet, samt 

Regelbunden återrapportering om hur arbetet fortskrider ska ske till Hälsingerådet 

och kommunstyrelsen. 

Jäv 

Ordförande Stig Eng (C) deltar inte i beslutet. 

Ordförande denna paragraf (§ 110) 

Vice ordf. Ola Wigg (S) agerar som ordförande för paragrafen. 

Sammanfattning av ärendet 

Digitaliseringsstrateg Morgan Norell föredrar ärendet. 

Hälsingerådet fattade 2019-05-22 beslut om att rekommendera kommunerna att 

anta ett inriktningsbeslut om fördjupad samverkan inom IT-området med fokus på 

infrastruktur och drift. Samtliga Hälsingekommuner utom Ljusdal har fattat beslut 

om det. Ett visst arbete har påbörjats och en utredning1 har genomförts för att ta 

fram ett förslag till hur man skulle kunna åstadkomma det. 

Utredningen visar tydligt att de som är verksamma inom kommunernas IT-

organisationer liksom kommunernas ledningspersonal ser vikten av att samverka. 

Den konstaterade också att det finns några frågor där det måste fattas ytterligare 

beslut för att på allvar komma vidare. En annan förutsättning för att lyckas är att 

man åstadkommer en bred förankring på alla nivåer i kommunernas organisationer 

och att man skapar en gemensam målbild. En avgörande fråga att besvara är 

givetvis varför man ska samverka. 

 



 

Nordanstigs kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(40) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 110 

 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds tjänstutlåtande 2022-05-10, Komplettering av inriktningsbeslut 

om fördjupad samverkan mellan Hälsinglands kommuner inom IT-området, 

dokumentnr 131293. 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Ola Wigg ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.  

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(40) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 111 Dnr 2022-000158 

Beslut: Riktlinjer för upphandling och inköp, 
näringslivskontoret 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunfullmäktige besluta att 

Anta ny upphandlingspolicy som tagits fram gemensamt i Inköpssamverkan Mitt. 

Upphandlingspolicyn ersätter Upphandlingspolicy – Inköp Gävleborg, antagen kf 

2016-03-07, §11. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Mia Järliden och enhetschef/kommunjurist Eva-Lisa Järvinen föredrar 

ärendet. 

Enligt avtalet för inköpssamverkan ska kommunerna, enligt § 8 Parters åtaganden, 

ta fram en gemensam upphandlingspolicy. Arbetet med att ta fram en gemensam 

upphandlingspolicy är nu klart och samtliga kommuner som ingår i 

inköpssamverkan Mitt kan nu i respektive kommun anta ny upphandlingspolicy. 

Tidigare antagen upphandlingspolicy – Inköp Gävleborg, antagen kf 2016-03-07, 

§11, ersätts av denna nya upphandlingspolicy. 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Mia Järlidens tjänsteutlåtande 2022-03-31, Riktlinjer för 

upphandling och inköp i Nordanstigs kommun, dokumentnr 130537, 

2. Upphandlingspolicy/riktlinjer för upphandling och inköp, dokumentnr 130449, 

Propositionsordning 

Ordförande Stig Eng (C) ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det 

antaget. 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(40) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 112 Dnr 2022-000192 

Information: Sportotek i Nordanstig 

Ledningsutskottets beslut 

Verksamheten uppdras att fortsätta arbetet med att upprätta en Fritidsbank 

i kommunen. 

Sammanfattning av ärendet 

David Mathiasson från Fritidsbanken informerar om hur Fritidsbankens koncept 

och verksamhet utvecklats och kan fungera för kommuner.  

Beslut finns sedan tidigare att sportbank ska etableras. Ledningsutskottet diskuterar 

ärendet och väg framåt. 

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar att verksamheten uppdras att fortsätta arbetet med att upprätta 

en Fritidsbank i kommunen.  

Propositionsordning 

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

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(40) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 113 Dnr 2016-000123 

Information: Väg E4  

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet.  

Ingen ny information finns att lyfta i ärendet denna gång. 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(40) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 114 Dnr 2014-000499 

Information: Ostkustbanan 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar:  

Verksamheten hade möte med Trafikverket 27/5.  

Trafikverket är redo att gå ut med samråd avseende korridorer för vägsträcka 

Stenskogen till Bäling. Förslag på dragning av järnvägen finns. Nästkommande 

sträcka därpå är Bäling till Tjärnvik. 

För Nordanstigs kommun är antalet stationslägen fortsatt viktigt. Kommunen 

eftersträvar att ha två stycken stationslägen.  

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(40) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 115 Dnr 2022-000009 

Beslut: Revidering av föreskrifter om hantering av 
avfall under kommunalt ansvar 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunfullmäktige besluta att  

Anta uppdaterade föreskrifter om hantering av avfall under kommunalt ansvar. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet.  

För varje kommun ska det enligt 15 kap. 41 § Miljöbalken finnas en 

renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som 

gäller för kommunen och en avfallsplan. 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2022-05-02, 

Revidering av föreskrifter om hantering av avfall under kommunalt ansvar, med 

bilagor, dokumentnr 131137. 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28(40) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 116 Dnr 2021-000301 

Information: Koldioxidbudget för Nordanstigs kommun 

Ledningsutskottets beslut 

Verksamheten uppdras ta fram en handlingsplan för att möta 

kommunens koldioxidutsläpp.  

En återrapport efterfrågas i oktober för ledningsutskottet. 

Sammanfattning av ärendet 

Petra Mode (V) har begärt informationen med grund i frågeställningen ”Vad ska 

kommunen göra för att hålla budgeten”.  

Hållbarhetsstrateg Anna Heijbel informerar och svarar på frågor.  

Ursprungligen skulle koldioxidbudgeten bifogas till en plan för Energi och klimat. 

Koldioxidbudgeten behandlar två processer, dels internt för att minska 

organisationens koldioxidutsläpp, dels externt för att minska utsläppen inom det 

geografiska området.  

Ärendet diskuteras.  

I diskussion efterfrågas att verksamheten tog fram förslag på åtgärder för att 

budgeten ska hållas. Det påpekas att det i koldioxidbudgeten saknas skogen och 

alternativa arbetssätt med den som möjlighet för koldioxidsänkor. En handlingsplan 

bör framtas av verksamheten för att gå vidare med arbetsområdet. Kommunikation, 

utbildning med mera bör behandlas i en sådan handlingsplan.  

Beslutsunderlag 

1. Rapport koldioxidbudget Nordanstig, dokumentnr 127859. 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar att verksamheten uppdras ta fram en handlingsplan för att möta 

kommunens koldioxidutsläpp.  

En återrapport efterfrågas i oktober för ledningsutskottet. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner det antaget.  



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29(40) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 117 Dnr 2022-000194 

Beslut: Startbesked för byte av tak Sörgården 

Ledningsutskottets beslut 

Lämna startbesked för byte av tak på Sörgården, samt  

Godkänna investeringskostnaden på 920 tkr för takbytet. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet.  

I investeringsbudgeten för 2022 har 4 050 tkr avsatts för reinvesteringar i 

kommunens fastighetsbestånd. Med utgångspunkt från att avsatta medel ska 

fördelas där behovet av reinvesteringar är som störst föreslår förvaltningen att 920 

tkr satsas på att byta ut taket på Sörgården. I den uppskattade kostnaden på 920 tkr 

har förvaltningen tagit höjd med 5 procent för oförutsedda kostnader. 

Beslutsunderlag 

1. Hans-Åke Oxelhöjds och Thomaz Nordhs tjänsteutlåtande 2022-05-03, 

Startbesked för byte av tak Sörgården, dokumentnr 131156. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det antaget.  

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30(40) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 118 Dnr 2022-000195 

Beslut: Startbesked för byte av tak Ilsbo förskola 

Ledningsutskottets beslut 

Lämna startbesked för byte av tak på Ilsbo förskola, samt 

Godkänna investeringskostnaden på 1 320 tkr för takbytet. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet.  

I investeringsbudgeten för 2022 har 4 050 tkr avsatts för reinvesteringar i 

kommunens fastighetsbestånd. Med utgångspunkt från att avsatta medel ska 

fördelas där behovet av reinvesteringar är som störst föreslår förvaltningen att 1 320 

tkr satsas på att byta ut taket på Ilsbo förskola. I den uppskattade kostnaden på 1 

320 tkr har förvaltningen tagit höjd för oförutsedda kostnader på 5 procent. 

Beslutsunderlag 

1. Hans-Åke Oxelhöjds och Thomaz Nordhs tjänsteutlåtande 2022-05-09, 

Startbesked för byte av tak Ilsbo förskola, dokumentnr 131249. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det antaget. 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31(40) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 119 Dnr 2022-000196 

Beslut: Startbesked för ombyggnation 
Samverkanshuset 

Ledningsutskottets beslut 

I efterhand godkänna startbesked för ombyggnation av samverkanhuset för 

socialtjänstens samlokalisering, samt  

Godkänna investeringskostnaden på 1 500 tkr för ombyggnationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet.  

I investeringsbudgeten för 2022 har 4 062 tkr avsatts för ombyggnation av 

kommunhuset MSB, säkerhet och kris (projekt 11138).  Med utgångspunkt från att 

avsatta medel bland annat ska tillgodose säkerhetsrum föreslår förvaltningen att 

delar av avsatta medel använd i samverkanhuset dit viss verksamheten, efter redan 

genomförd ombyggnad, har flyttats från kommunhuset. Ombyggnationens 

kostnader uppskattas till 1 500 tkr.  

Beslutsunderlag 

1. Hans-Åke Oxelhöjds och Thomaz Nordhs tjänsteutlåtande 2022-05-10, 

Startbesked för ombyggnation Samverkanhuset, dokumentnr 131269. 

Yrkanden 

Tor Tolander (M) yrkar bifall till verksamhetens förlag. 

Propositionsordning 

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

 



 

Nordanstigs kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32(40) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 120 Dnr 2022-000204 

Beslut: Servitut för Sörby 1:18 

Ledningsutskottets beslut 

Upplåta servitut på kommunmark Östanå 3:58 till förmån för Sörby 1:18, 

Syftet med detta ska vara att anlägga en ny avloppsanläggning till förmån för Sörby 

1:18 och skall gälla tillsvidare samt 

Uppdra till firmatecknare att signera avtalet, Servitutsavtal Sörby 1:18. 

Jäv 

Ola Wigg (S) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet.  

Ägaren av Sörby 1:18, har en uttjänt avloppsanläggning som idag ligger på 

kommunmark på fastigheten Östanå 3:58. För att trygga denna anläggning och 

dennes möjlighet att utnyttja sådan anläggning, samt uppföra en ny anläggning så 

behöver någon form av nyttjanderätt upplåtas, förslagsvis avtalsservitut. 

Beslutsunderlag 

1. Hans-Åke Oxelhöjds och Thomaz Nordhs tjänsteutlåtande 2022-05-10, Servitut 

för Sörby 1:18, dokumentnr 131268, 

2. Servitutsavtal Sörby 1_18, dokumentnr 131274, 

3. Karta över Sörby 1_18, dokumentnr 131273. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det antaget. 



 

Nordanstigs kommun 
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2022-05-17 
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§ 121 Dnr 2022-000166 

Överklagat ärende försäljning av fastigheten Å 1:16 i 
Mellanfjärden (Trolska Skogen) 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänner informationen och ärendet går vidare till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar:  

Det är kommunfullmäktiges beslut i ärendet som överklagas. Överklagande av 

beslut kvarstår. 

Informationen och svar till rättens begäran om yttrande kommer att föredras för 

kommunstyrelsen. 



 

Nordanstigs kommun 
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§ 122 Dnr 2020-000246 

Motion om förenklad kontroll och minskade kostnader 
genom samordnad ekonomisk administration 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunfullmäktige besluta att 

Det pågår en gemensam upphandling av nytt ekonomisystem med övriga 

hälsingekommuner.  

Vi ser det som viktigt att avvakta resultatet av detta.  

Motionen har en andra att-sats som avser att besluta om en utredning till 

fullmäktige i oktober 2020. Det har redan varit och medför att denna att-sats inte är 

möjlig. 

Motionen bör därför avslås. 

Sammanfattning av ärendet 

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

Arenholm lämnat en motion om förenklad kontroll och minskade kostnader genom 

samordnad ekonomisk administration. 

De föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda hur en 

ekonomisk hantering av kommunkoncernens bokföring och redovisning inom 

förvaltningens ram ska se ut och att kommunstyrelsen lägger fram ett förslag till 

beslut om sagda samordning till kommunfullmäktiges möte i oktober 2020 i syfte 

att kunna implementera förändringen från och med budgetåret 2021. 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens ordförare Ola Wiggs yttrande 2022-05-10, Yttrande över 

motion om förenklad kontroll och minskade kostnader genom samordnad 

ekonomisk administration, dokumentnr 131061,  

2. Motion om förenklad kontroll och minskade kostnader genom samordnad  

ekonomisk administration., dokumentnr 118790. 
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§ 123 Dnr 2020-000245 

Motion om bolagsstruktur för tillväxt och 
ansvarstagande 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunfullmäktige besluta att 

Det har tidigare gjorts en utredning av PwC som redovisade att det inte skulle ge 

några större vinster med en ny bolagsstruktur.  

Motionen bör därför avslås. 

Sammanfattning av ärendet 

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

Arenholm lämnat in en motion om ny bolagsstruktur för tillväxt och 

ansvarstagande. 

De yrkar att fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till 

organisation av kommunens helägda bolag där samtliga bolag organiseras under ett 

Tillväxt- och näringslivsbolag. Med det bolaget som koncernbolag under vilket 

övriga bolag organiseras som dotterbolag eller avdelningar eller i kombination 

därav.  

Att sagda struktur får en övergripande uppgift och ett gemensamt ägardirektiv.  

Att koncernens samtliga bolag samordnas så att samtliga bolag har samma person 

som VD och en gemensam förvaltning. 

Att ett förberett förslag till ny koncernorganisation ska vara färdigt för beslut senast 

mars 2021. 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens ordförare Ola Wiggs yttrande 2022-05-10, Yttrande motion 

om bolagsstruktur för tillväxt och ansvarstagande, dokumentnr 131059, 

2. Motion om bolagsstruktur för tillväxt och ansvarstagande., dokumentnr 118789. 

Yrkanden 

Tor Tolander (M) yrkar bifall till motionen. 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till verksamhetens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer de två yrkandena mot varandra och finner Ola Wiggs 

yrkande antaget. 
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§ 124 Dnr 2020-000175 

Motion om kultur och företagande - kommunalt stöd till 
kulturentreprenörer 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunfullmäktige besluta att 

Kommunen har redan idag flera bra sätt att stimulera branschen med 

kulturentreprenörer. Det är också viktigt att det inte blir en osund finansiering av 

enskilda entreprenörer.  

Vi har även kulturrådet som skall fånga upp synpunkter från denna intressegrupp. 

Motionen bör därför avslås. 

Sammanfattning av ärendet 

Petter Bykvist (V) har inkommit med en motion om kommunalt stöd till 

kulturentreprenörer där han föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utreda om 

kommunen genom ett speciellt riktat stöd till professionella kulturentreprenörer 

bättre kan underlätta deras verksamheter och säkra verksamheternas överlevnad. 

Stödet skulle till exempel kunna handla om bidrag till lokalhyror, resebidrag, 

utbildningsbidrag, extra stipendier eller andra direkta verksamhetsbidrag. 

Beslutsunderlag 

1. Ledningsutskottets ordförande Stig Engs yttrande 2022-05-10, Yttrande motion 

om kommunalt stöd till kulturentreprenörer, dokumentnr 131060, 

2. Motion om kultur och företagande - kommunalt stöd till kulturentreprenörer., 

dokumentnr 119865. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det antaget. 
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§ 125 Dnr 2022-000210 

Remiss: Regional kulturplan Gävleborg 2023-2026 

Ledningsutskottets beslut 

Uppdra till verksamhetschef för Tillväxt och service, att i samråd med kulturrådet 

utforma och avlämna remissvar för kulturplan Gävleborg. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet. 

Förvaltningen föreslår att verksamhetschef och kulturrådet utformar ett remissvar 

för Regional kulturplan för Gävleborg 2023-2026 och sänder in detta senast  

den 31 maj 2022. 

Beslutsunderlag 

1. Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2022-05-17, Regional kulturplan 

Gävleborg 2023-2026 Remissvar, dokumentnr 131405, 

2. Regional kulturplan Gävleborg 2023-2026 – Remissversion, 

dokumentnr 130417.  

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det antaget.  
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§ 126 Dnr 2022-000129 

Information och övriga ärenden 

Ledningsutskottets beslut 

Extraärende: 

-Simskola 

Informationsärende: 

-Nordanstigsgalan  

 

Extraärenden: 

Extraärende Simskola 

Ledningsutskottets beslut i ärendet 

Simskola arrangeras under ett provår under innevarande års vår och sommar.  

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet väcks av Ola Wigg (S) 

Ärendet föredras av Ola Wigg (S) 

Det har kommit in klagomål på att simskola är dyrt. Att det är dyrt känns inte 

rimligt. Verksamheten bör därför uppdras bereda att till sommaren arrangera 

simskola för barn (barn från sex års ålder och upp till årsklass 5) till en kostnad på 

500 kronor med syskonrabatt.  

Finansiering bör ske via politikens förfogandemedlen. 

Verksamheten föreslår att simskola arrangeras på ett provår i år.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det antaget.  

 

Informationsärende: 

Informationsärende Nordanstigsgalan 

Ledningsutskottets beslut 

Ärendet återkommer till nästa ledningsutskott. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Mia Järliden och enhetschef/kommunjurist Eva-Lisa Järvinen föredrar 

ärendet. 

Ramar diskuteras för hur en nordanstigsgala kan och bör genomföras.  
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Forts. § 126 

 

Beslut har tagits via budgetbeslut att Nordanstigsgalan ska genomföras vart annat 

år. Beslutet säger inte att kommunverksamheten i sig ska vara arrangören.  

För genomförande lyfts att inriktning och målbild bör tas fram för 

Nordanstigsgalan. 

Alternativa roller för kommunen kan framarbetas om Nordanstigsgalan arrangeras 

av utomstående. Vid sådant förfarande krävs upphandling.  

Beslutsunderlag 

1. Nordanstigsgalan LU 17 maj, dokumentnr 131470. 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 40(40) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 127 Dnr 2022-000218 

Kommunen som arbetsgivare 

Ledningsutskottets beslut 

Ärendet återkommer till nästa sammanträde för ytterligare diskussion.  

Sammanfattning av ärendet 

Det har observerats att många nyanställda kommunarbetare påbörjat tjänst och strax 

därpå avslutat sin anställning. Detta väcker oro. Frågan avser anställd i kommunens 

alla verksamheter. Frågan diskuteras. 

Fristående arbetsmiljöutredning efterfrågas. 

Rekryteringsprocessen kan behöva ses över avseende hur den bemöter den sociala 

dimensionen för dem som kommer med de rekryterade. Hur introduceras dem till 

kommunen? Kan medflyttning underlättas? Kan distansarbete vara ett verktyg? Hur 

kan kommunens verksamhet bli attraktivare som arbetsgivare?  

Föredragare efterfrågas från personalkontoret för att få reda på det arbete som görs 

idag i dessa frågor. 

 

 


