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§ 1 Dnr 2017-000351  

Godkännande av dagordning. 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen med redovisade ändringar.  

Sammanfattning av ärendet 

Ledningsutskottet ska godkänna dagordningen. 

Följande ärende läggs till 

Gymnastiksalen Jättendal 

 

Följande ärenden tas bort 

Platsvarumärkesprocess Hälsingland, Dnr 2019-000482. Föredras på nästa 

ledningsutskott.  
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§ 2 Dnr 2018-000005  

Verksamheten informerar. 

Ledningsutskottets beslut 

Ledningsutskottet godkänner informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Tf kommunchef Eva Fors informerar:  

1. Att sin tid som tf kommunchef snart är över. Socialchef Kristina Berglund tar 

över som tf kommunchef från 2020-01-22. 

2. Att på måndagen 2020-01-20 sker en försvarsövning med ett fåtal deltagande 

från kommunen. Vad försvarsövningen ska handla om är hemligt och har inte 

meddelats. 

 

Ledningsutskottets ordförande Stig Eng (C) meddelar 

1. Att frågan om Gävles utträde ur Kommunalförbundet Inköp Gävleborg gått 

framåt. Gävle har sedan tidigare beslutat sig för utträde ur kommunalförbundet. 

Kommunalförbundets kostnader för 2019 har inkommit och Gävles kan nu stå för 

sin andel av dem, så även 2020.  

Kommunernas andel av kostnaderna kommer att beräknas efter befolkningsandel. 

Nordanstigs kommun har två anställda inköpare. Hur, eller om, arbetsbelastningen 

förändras kommer att visa sig. 

 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar 

1. Bredband/fiberutbyggnad - Styrgruppen har arbetat sedan början av december 

och de har träffat leverantörer. Arbetet med att bygga ut fiberförmågan i kommunen 

kommer att ta några år men dessa möten krävs för att kommunen ska kunna planera. 

2. Bidrag till turistvägar - Utbetalningar har inte skett de senaste 2 åren men nu har 

man betalat till Älvåsvägen. De är de enda som ansökt under åren. Kommunen får 

vara beredda på att fler ansöker. En rutin för ansökningar om turistvägsbidrag ska 

tas fram och turistvägsbidrag ska vara del av driftbudgeten.  

Ansökningar om turistvägsbidrag ska informeras mer om vid nästa möte för 

ledningsutskottet där ärendet tas upp på dagordningen.  

3. Företagsbesök  

-Kommunen har besökt Stocka embalage. Kommunen har hjälpt dem att ansöka om 

bidrag. 

-Kommunen har också besökt Hassela Skii. Hassela Skii vill ha hjälp med att sänka 

sina kostnader och söka bidrag. Kommunikationen med Hassela Skii har möjligen 
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innehållit vissa otydligheter och fortsättningsvis bör kommunikationen föras 

tydligare. 

4. Fiskevårdsprojektet 2020-2035 - Fiskevårdsprojektet skall finansieras till största 

delen med externa medel, och arbeta för med vattenvård. Med den strategin får man 

de kritiskt viktiga intressenterna med sig på ett annat vis. Man har även kontakt med 

markägaren i Vade för att få hen att vara med i den utsträckning som behövs för att 

projektet ska kunna gå framåt utan att tappa fart. 

5. Projektet Förenade i rörelse - Drivs tillsammans med Hudiksvalls kommun, vissa 

skolor är inblandade och målet är att få fler ungdomar att aktivera sig i 

föreningslivet och att få ungdomarna i rörelse. När slutrapport finns tas den upp för 

slutrapportering.  

6. Slutfakturering av Varpsand – Fastighetsförbindelsen för området Varpsand i 

Sörfjärden är klart och kommer att avslutas. 

7. Översiktsplanen – Arbetet med att utarbeta en ny översiktsplan går framåt. Det 

har inte hänt mycket under jul men vidare rapportering sker nästa ledningsutskott. 

8. Återförbrukning - Kommunen har talat med FTI (Förpacknings- och 

tidningsinsamlingen) om belysning på insamlingsstationerna i bland annat 

Strömsbruk, Mellanfjärden, Hassela. Kommunen kan tänka sig att investera i 

installeringen om de tar driften alla år framåt.  

Verksamheten funderar även kring placering av att dessa insamlingsstationer och 

vill inte att de ligger mitt i byn men gärna någonstans nära och där det är säkert. 

9. Gamla sluttäckten/Deponin på Homon återvinningscentral är nu ordentligt täckt 

med jord.  
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§ 3 Dnr 2020-000013  

Ansökan om bibehållen checkkredit 2020 för 
Nordanstig Vatten AB  

Ledningsutskottets förslag 

Fullmäktige beslutar 

Bevilja Nordanstig Vatten AB en oförändrad checkkredit på totalt 15 mnkr under 

2020 inom Nordanstigs kommuns koncernkonto..  

Sammanfattning av ärendet 

För att kunna hantera det likvida flödet under 2020 bör checkkrediten på 

internkontot hos Nordanstigs kommun bibehållas på 15 mnkr. Checkkrediten ska 

användas till de variationer som förekommer i in- och utbetalningar. 

Enligt kommunfullmäktigebeslut 2009-05-11 ska checkkrediten omvärderas varje 

år. 

Nordanstig Vatten AB ansöker, enligt styrelsebeslut 2019-11-01 §32, om fortsatt 

checkkredit inom Nordanstigs kommuns koncernkonto på 15 mnkr.  

Beslutsunderlag 

Bevilja Nordanstig Vatten AB en oförändrad checkkredit på totalt 15 mnkr under 

2020 inom Nordanstigs kommuns koncernkonto. (Eva Fors och Björn Hylenius 

tjänsteutlåtande, 2020-01-08).      

Propositionsordning 

Ordförande finner att ansökan bifalles.  
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§ 4 Dnr 2020-000014  

Reglering av taxor för alkoholtillsyn och 
räddningstjänst. 

Ledningsutskottets beslut 

Ärendet sänds vidare till kommunstyrelsen. Ledningsutskottet har inte tagit 

ställning i ärendet.  

Sammanfattning av ärendet 

Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner har en gemensam nämnd för samverkan 

inom miljö- och räddningstjänstverksamhet. Då nämnden är gemensam krävs att 

både Hudiksvall och Nordanstigs kommuner beslutar om reglering av taxor. Ett 

förslag till reglering av taxor har tagits fram av Hudiksvalls 

kommunledningsförvaltning. Hudiksvalls kommunfullmäktige beslutade 16 

december 2019, § 372, att godkänna förslaget. Därefter sändes Hudiksvalls 

kommunledningsförvaltnings förslag till Nordanstigs kommun för att godkännas 

även här. 

Det framgår i underlaget som kommit in till Nordanstigs kommun att ärendet om 

reglering av taxa har ifrågasatts av ledamöter i Hudiksvalls kommunfullmäktige och 

flera reservationer mot beslutet förekommer. Det framgår inte vad som omtvistats 

eller varför. Ingen som kan redogöra för ärendet finns att tillgå vid dagens 

ledningsutskott.  

Beslutsunderlag 

Att sända ärendet vidare till kommunstyrelsen utan att ledningsutskottet tar 

ställning till förslaget.  

(Protokollsutdrag av Hudiksvalls kommunfullmäktiges beslut från 16 december 

2019, § 372, Dnr 2019-000242 – 100).  
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§ 5 Dnr 2014-000123  

Industriområdet Knoget, delrapport. 

Ledningsutskottets beslut 

Ledningsutskottet godkänner informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet.  

Det finns en slutkalkyl för markberedningsarbeten för Industriområdet Knoget. 

Projekteringen är klar och man har gjort mängdförteckning på allt som ska och kan 

göras för anpassning på området för företag som är intresserade av mark där. 

Materialet som tagits fram är en bra grund att stå på när kommunen träffar 

intressenter.  

En slutrapport från konsultbolaget WSP (Williams Sale Partnership) är att invänta 

då de nu är klara med sitt arbete.  
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§ 6 Dnr 2020-000017  

LOVA-bidrag för färdigställande av sjötröskel i 
Andersfors. 

Ledningsutskottets beslut 

Ledningsutskottet beslutar att kommunen ska ansöka om ett LOVA-bidrag på 240 

tkr för att färdigställa en sjötröskel i Andersfors och att medfinansieringen på 60 tkr 

ska belasta driftbudgeten för fiskevård.  

Sammanfattning av ärendet 

Genom en dom från Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt erhöll 

kommunen 2018 tillstånd att anlägga en nivåhållande naturlik tröskel vid 

Ängbodtjärnens utlopp. I och med att sjötröskeln med faunapassage anläggs så 

kommer 41 km fria vandringsvägar för fisk att återskapas i Gimmaåns 

avrinningsområde. 

Arbetet med att uppföra en sjötröskel vid Ängbodtjärnens utlopp i Andersfors 

påbörjades 2019 och för att slutföra detta arbete föreslår förvaltningen att 

kommunen ansöker om ett LOVA-bidrag på 240 tkr. Projektet förutsätter en 

medfinansiering på 60 tkr och förvaltningen föreslår att dessa medel tas från 

driftbudgeten för fiskevård (projekt 71036). 

Ansökan om LOVA-bidrag görs jämsides ansökan om bidrag från 

Naturskyddsföreningens miljöfond.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningen föreslår att ledningsutskottet beslutar att kommunen ska ansöka om 

ett LOVA-bidrag på 240 tkr för att färdigställa en sjötröskel i Andersfors och att 

medfinansieringen på 60 tkr ska belasta driftbudgeten för fiskevård. (Hans-Åke 

Oxelhöjd och Thomaz Nordhs tjänsteutlåtande, 2020-01-09, KS 2020-000017).  
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§ 7 Dnr 2020-000018  

Bidrag från Naturskyddsföreningens miljöfond för 
färdigställande av sjötröskel i Andersfors 

Ledningsutskottets beslut 

Ledningsutskottet beslutar att kommunen ska ansöka om ett bidrag på 325 000 kr 

från Naturskyddsföreningens miljöfond för att färdigställa en sjötröskel i 

Andersfors.  

Sammanfattning av ärendet 

Genom en dom från Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt erhöll 

kommunen 2018 tillstånd att anlägga en nivåhållande naturlik tröskel vid 

Ängbodtjärnens utlopp. I och med att sjötröskeln med faunapassage anläggs så 

kommer 41 km fria vandringsvägar för fisk att återskapas i Gimmaåns 

avrinningsområde. 

Arbetet med att uppföra en sjötröskel vid Ängbodtjärnens utlopp i Andersfors 

påbörjades 2019 och för att slutföra detta arbete föreslår förvaltningen att 

kommunen ansöker om 325 000 kr i bidrag från Naturskyddsföreningens miljöfond. 

Då det saknas krav på medfinansiering kommer bidraget, om det beviljas, att 

finansiera hela kostnaden med att färdigställa sjötröskeln.   

Ansökan om bidrag från Naturskyddsföreningens miljöfond görs jämsides ansökan 

om LOVA-bidrag.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningen föreslår att ledningsutskottet beslutar att kommunen ska ansöka om 

ett bidrag på 325 000 kr från Naturskyddsföreningens miljöfond för att färdigställa 

en sjötröskel i Andersfors. (Hans-Åke Oxelhöjd och Thomaz Nordhs 

tjänsteutlåtande, 2020-01-09, KS 2020-000018).  
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§ 8 Dnr 2019-000333  

Omfördelning av investeringsmedel Arthur 
Engbergskolan och sammanslagning med 
Linblommans förskola. 

Ledningsutskottets beslut 

Ledningsutskottet godkänner ombudgetering av följande investeringar 2020: 

Till: Ombyggnation Arthur Engbergskolan +11 500 tkr 

Från: Bredbandsutbyggnad  - 11 500 tkr 

Om inte andra politiska beslut fattas angående omfattningen på 

bredbandsutbyggnaden ska ovannämnda medel återföras till bredbandsutbyggnad 

vid behov.  

Om finansiering ej kan ske av återförandet via eget kapital finns möjligheten att 

uppta lån om max 18 000 miljoner kronor i enlighet med Kf § 5 2018. Lån på 

20 miljoner finns redan upptaget.  

Sammanfattning av ärendet 

Ombyggnation av Arthur Engbergskolan så att förskolan i Hassela kan inrymmas i 

dess lokaler.  

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd och enhetschef Thomaz Nordh föredrar 

ärendet. 

Verksamheten har i förstudier och inför projekteringen redovisat en kalkyl om 

10 000 tkr, under de senaste projekteringsmötena tillsammans med skola, förskola 

och fritidsverksamheten samt arkitekt har vikten av en ny entré med sko och 

klädförvaring intill befintlig entré belysts. Förvaltningen föreslår därför att öka 

investeringsramen för projektet från de 10 000 tkr till 11 500 tkr. 

Projektet är en helhetslösning för fritids, förskola och skola. För att få igång 

projektet så måste omfördelningen till. När det hänt så kan man starta rätt så 

omgående. Det som ingår i investeringen ger en så gott som totalt renoverad skola. 

Handikappanpassning ger en kostnad på 1 och en halv miljon extra.  

På frågor om EPC-projektpengar (Energy performance contracting) ingår i 

beräkningen (EPC-projektpengar används för att åtgärda ventilation) meddelar 

Thomaz Nordh att ventilationsaggregat blir av hur vid ombyggnationen oavsett 

varifrån pengarna för det hämtas. Får man tillgång till skolan i mars så kommer 

arbete med ventilation att påbörjas redan då.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningen föreslår att ledningsutskottet godkänner ombudgetering av följande 

investeringar 2020: 

Till: Ombyggnation Arthur Engbergskolan +11 500 tkr 
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Från: Bredbandsutbyggnad  - 11 500 tkr 

Om inte andra politiska beslut fattas angående omfattningen på 

bredbandsutbyggnaden ska ovannämnda medel återföras till bredbandsutbyggnad 

vid behov.  

Om finansiering ej kan ske av återförandet via eget kapital finns möjligheten att 

uppta lån om max 18 000 miljoner kronor i enlighet med Kf § 5 2018. Lån på 

20 miljoner finns redan upptaget.  

(Hans-Åke Oxelhöjd och Thomaz Nordhs tjänsteutlåtande, 2020-01-08, KS 2019-

000333).  

Yrkanden 

Ola Wigg (S) med bifall av Sigbritt Persson (S) yrkar bifall.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner det antaget.  
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§ 9 Dnr 2019-000450  

Projekt Kustfiskarelyftet, delrapport.  

Ledningsutskottets beslut 

Ledningsutskottet tackar för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Ingela Mästerbo, projektledare på näringslivskontoret, föredrar ärendet. 

Kustfiskarelyftprojektet är ett initiativ från kustfiskarna och drivs av 

Gästrikebygden tillsammans med Leader Mittland Plus. Kustfiskarelyftprojektet 

sträcker sig över Gävleborgs-, Västernorrlands- och Norra Upplands kustområden. 

Uppstart av projektet vid första mars 2018 och pågår till oktober 2020.  

Syftet med Kustfiskarelyftet är  

• de småskaliga kustyrkesfiskarna ska bli fler genom föryngring  

• kunna bedriva ett lönsamt och i alla aspekter hållbart, lokalt, traditionellt, 

 småskaligt kustnära och spårbart fiske utan att överfiska. 

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

till bättre tillvaratagande av yrkesfiskarnas yrkeskunskaper, lönsamhets- och 

förädlingsintressen 

• utveckla samarbetet med besöksnäringen  

• marknadsföra det småskaliga fisket kopplat till förädlade produkter och 

kustsamhällenas attraktivitet. 

Yrkesfiskarna försvinner mycket fort. Av 33 i kommunen med licenser är 50% 

under 65 år. fyra av dem är under 50 år. För det område som projektet täcker finns 

51 st aktiva yrkesfiskare varav de flesta driver verksamheten som enskilda 

företagare. Huvuddelen av fångsten är strömming. Mycket av fångsten förädlas på 

annan ort till foderfisk för fiskodling på annan ort.  

-För att kustfiskarna ska finnas kvar behöver de en stark organisation som kan driva 

lobbying och föra dialog med myndigheter.  

-Hot mot fisktillväxt är bl.a. trålning, tillväxt av säl och skarv.  

-Byråkrati gentemot tillsynsmyndigheter är också en stor del av vad en fiskare är 

tvungen att arbeta med. Storskaligt fiske har inte samma tillsynskrav. 

-Etableringsmöjligheterna för nya fiskare och deras verksamheter behöver ses över.  

-Ekonomiskt stöd till de som vill etablera sig bör diskuteras, liksom finns för jord- 

och skogsbruk. Det är en hög tröskel för någon som inte har nätverket runt omkring 

sig sedan innan. 
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-Projektet är slut i oktober 2020. Ingela Mästerbo har arbetat för att en organisation 

ska finnas kvar efter det som kan verka i fiskarnas intresse. Den organisationen 

kommer sannolikt att bilda en producentorganisation.  

-Den producentorganisation går in för att bedriva en hållbar verksamhet, förbättra 

etableringsmöjlighet, öka jakt på säl, en höjning av kulturstatusen för den 

fisketradition som finns, samverkan med myndigheter.  

Lokala förmågor har fått fina utmärkelser genom SM i Mathantverk.  

En lärlingsutbildning är på väg att startas. Kustyrkesfiskare - en lärlingsutbildning 

med start 2020 via CFL Nordanstig.  

Detta har fått uppmärksamhet i medier, inte så mycket lokalt dock.  

Initiativ till samarbetsmöten sker med länsfiskekonsulenter, sportfiskare, 

myndigheter och forskare. Man driver bloggen kustfiskarna.se. Seminarium hålls i 

Sundsvall den 26 mars. 

Förstudie om Fiskefria områden i Bottenhavet är på gång. 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd påtalar att man vill få hit ansvarigt statsråd. 

Genom projektet sätts Nordanstig på kartan. Det föreslås också att kommunen gör 

företagsbesök. 

Innan sommaren planeras det in en delrapport om projekt Kustfiskarelyftet.  
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§ 10 Dnr 2020-000019  

Restaurering av Älgeredsån och Harsjöbäcken 

Ledningsutskottets beslut 

Ledningsutskottet beslutar att kommunen tillsammans med Hudiksvalls kommun 

senast den 1 februari ska ansöka om LOVA-bidrag för att i Nordanstig restaurera 

Älgeredsån och Harsjöbäcken i ett treårigt lokalt vattenvårdsprojekt.  

Vid restaurering ska hänsyn ges till kanotleden som går genom vattenfårorna.  

Sammanfattning av ärendet 

Det finns ett behov av att utföra flottledsåterställning i Älgeredsån och 

Harsjöbäcken genom att återföra sten och block till rensade lokaler. För att 

finansiera arbetet med en sådan biotopåterställning av vattendragen förslår 

förvaltningen att kommunen i samarbete med Hudiksvalls kommun ansöker om ett 

LOVA-bidrag på 1 360 tkr, varav 1 000 tkr ska finansiera åtgärder i Älgeredsån och 

Harsjöbäcken. Medfinansieringen på 250 tkr, som motsvarar Nordanstigs del i 

projektet, kommer Harmångers fiskeområde stå för.  

Åtgärderna i Älgeredsån och Harsjöbäcken bedöms kunna ske utan inverkan på 

kanotledens dragning genom vattenfårorna.   

Beslutsunderlag 

Förvaltningen föreslår att ledningsutskottet beslutar att kommunen tillsammans med 

Hudiksvalls kommun senast den 1 februari ska ansöka om LOVA-bidrag för att i 

Nordanstig restaurera Älgeredsån och Harsjöbäcken i ett treårigt lokalt 

vattenvårdsprojekt. (Hans-Åke Oxelhöjd och Thomaz Nordhs tjänsteutlåtande, 

2020-01-09, KS 2020-000019).  
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§ 11 Dnr 2019-000520  

Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens 
spontankassa 2019 Utställning om Finnbygd 

Ledningsutskottets beslut 

Beviljar föreningen bidrag med 5098 kronor till utställningen om Finnbygden.  

Sammanfattning av ärendet 

Föreningen Kölsjöns Intresseförening söker bidrag ur kommunstyrelsens 

spontankassa om 5098 kronor för utställningen om Finnbygden.   

Utställningen är genomförd och ett beviljat bidrag sker retroaktivt. Den ansökan 

som sänts in i tid försvann i postgång. Efter kontakt mellan verksamheten och 

föreningen upprättades därför en ny ansökan. När e-tjänsten för ansökningar är 

igång och används kommer inte liknande saker kunna hända. 

Beslutsunderlag 

Att bevilja föreningen bidrag med 5098 kronor till utställningen om Finnbygden.  

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner det antaget.  
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§ 12 Dnr 2020-000020  

Styrdokument för extra ordinära händelser 2019-2022. 

Ledningsutskottets beslut 

Beslutar att ärendet ska föredras på nästkommande ledningsutskott samt på möte för 

ledningsgruppen.  

Sammanfattning av ärendet 

Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner har en gemensam nämnd för samverkan 

inom miljö- och räddningstjänstverksamhet. Ett styrdokument har framtagits av 

miljö och räddningsnämnden. Då nämnden är gemensam krävs att både Hudiksvall 

och Nordanstigs kommuner beslutar om godkännande av styrdokumentet. I 

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022 kap. 5.3 har 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges kommuner och 

regioner fastslagit vilka uppgifter som måste finnas med i styrdokumentet. 

Dokumentet syftar till att skapa en strategisk inriktning för arbetet med 

krisberedskap i Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner under mandatperioden 

2019–2022. Det syftar även till att ge en beskrivning av hur kommunen ska arbeta 

för att reducera eller ta bort risker, med målet att kontinuerligt kunna beskriva 

samhällsviktig verksamhet.  

Styrdokumentet är viktigt och innebär stora åtaganden för kommunen. Det 

uppmärksammas av ledningsutskottets ledamöter att det finns skrivningar i 

dokumentet som är otydliga. Det saknas föredragande som kan informera i ärendet. 

Det efterfrågas därför dragning och diskussion av innehållet vid senare tillfälle.  

Beslutsunderlag 

Förslag att godkänna styrdokumentet samt att föreslå kommunfullmäktige att 

godkännande av det. (Protokollsutdrag Norrhälsinglands miljö- och 

räddningsnämnd från 11 november 2019, § 76, Dnr 2019.757).  
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§ 13 Dnr 2018-000007  

Information och övriga ärenden. 

Ledningsutskottets beslut 

Ledningsutskottet uppdrar verksamhetschefen att utreda frågan om möjligheter att 

stötta Jättendals IF.  

Sammanfattning av ärendet 

Övriga ärendet: Gymnastiklokalen Fröstuna i Jättendal med Jättendals IF. 

Per-Ola Wadin (L) lyfter ärendet som både information och fråga. 

Information: Fröstuna gymnastiklokal i Jättendal är privatägd och används av 

allmänheten utan skrivet avtal. Duschar och bastu stängdes av vid årsskiftet med 

hänvisning till dyr drift. Aktiviteter har i en tid därefter inte haft tillgång till duschar 

och bastu. 

Frågan: Vad finns för möjlighet för kommunen att gå in och stödja?   

När Fröstuna gymnastiklokal i Jättendal såldes av kommunen togs i 

kommunstyrelsen ett beslut om tidsbegränsat stöd under första året, stödet avtar 

sedan. En ansökan om bidrag ska ha kommit in men den har inte kommit vidare i 

handläggningen än.  

Beslutsunderlag 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föreslås få uppdraget att utreda ärendet inför 

kommande ledningsutskott.  

      

      

 

 


