
 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(32) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-09 
 

 

  
 

 

 

Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö, tisdagen den 9 februari 2021 kl 08:30–14:10, 
digitalt sammanträde 
 Beslutande 

 
Stig Eng (C), Ordförande 
Ola Wigg (S), 1:e vice ordförande, digital närv. 
Sigbritt Persson (S), digital närv. 
Tor Tolander (M), digital närv. 
Petra Modée (V), digital närv. Ersättare för Per-Ola Wadin (L) 
 

Ersättare 
Johan Persson (C), digital närv.  
Sandra Bjelkelöv (SD) digital närv. §§ 21–26 och 34–44 

Övriga deltagande Erik Hedlund, Kommunchef  
Hans-Åke Oxelhöjd, Verksamhetschef 
Ulf Friberg, Utskottssekreterare 
Maritta Rudh, Personalchef, § 23 
Björn Hylenius, Ekonomichef, § 24 
Kalle Olsson, Ekonom, § 25 
Irina Alexeeva, § 26  
Marianne Unborg, ekonom, § 27 
 

Utses att justera Sigbritt Persson (S) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö 2021-02-24 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 21-44 

 Ulf Friberg  

 Ordförande 

  

 Stig Eng  

 Justerare 

  

 Sigbritt Persson    

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Ledningsutskottet 

Sammanträdesdatum 2021-02-09 

Datum då anslaget sätts upp 2021-02-25 Datum då anslaget tas ned 2021-03-19 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Bergsjö 
 

Underskrift 

  

 Ulf Friberg  



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(32) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-09 
 

 

  
 

 

Ärendelista 

§ 21 Dnr 2017-000351 
Godkännande av dagordning. ............................................................ 4 

§ 22 Dnr 2020-000115 
Coronavirusets inverkningar på Nordanstigs kommun ....................... 5 

§ 23 Dnr 2020-000171 
Verksamheten informerar ................................................................... 6 

§ 24 Dnr 2021-000007 
Inköp Gävleborg - godkännande av budgetunderskott p.g.a. 
synnerliga skäl ................................................................................... 9 

§ 25 Dnr 2021-000028 
Verksamhetsuppföljning för Ledningsutskottets verksamheter och 
ekonomi ........................................................................................... 10 

§ 26 Dnr 2020-000062 
Redovisning politikerkostnader 2020 ................................................ 12 

§ 27 Dnr 2020-000284 
Information: Mål och budget 2022-2025 - Budgetförutsättningarna .. 13 

§ 28 Dnr 2021-000010 
Internkontrollrapport 2020 och Internkontrollplan för 2021 ............... 14 

§ 29 Dnr 2021-000053 
Avveckling Nordanstigs Fastighets Aktiebolag ................................. 15 

§ 30 Dnr 2019-000332 
Finansiering av bredband, Bergsjö och Jättendal ............................. 16 

§ 31 Dnr 2021-000059 
Startbesked för fastighetsinvesteringar ............................................ 17 

§ 32 Dnr 2018-000225 
Ersättningslokal till ”Säcken” i Gnarp ................................................ 18 

§ 33 Dnr 2021-000042 
Information: Vattenvårdsprojekt ....................................................... 19 

§ 34 Dnr 2020-000340 
Information: Markanalys av f.d. deponier i Bergsjö och Hassela ...... 20 

§ 35 Dnr 2020-000288 
Information: Nytt särskilt boende för äldre ........................................ 21 

§ 36 Dnr 2021-000049 
Information: Utveckling av kulturskolan i Nordanstigs kommun ........ 22 

§ 37 Dnr 2016-000123 
Information: Planritningskostnader E4:an ......................................... 23 

§ 38 Dnr 2021-000051 
Information: Hyreskostnad för Bergsjö Hassela Alpina avs. säsong 
18/19 samt 19/20 ............................................................................. 24 

§ 39 Dnr 2021-000056 
Information: Planerad etablering vid kusten ..................................... 25 

§ 40 Dnr 2020-000234 
Fastighetsförvärv / Markbyte Hassela .............................................. 26 

§ 41 Dnr 2018-000058 
Inrättande av odlingslotter ................................................................ 27 

§ 42 Dnr 2021-000038 
Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa 2021 
”Robotgräsklippare” ......................................................................... 28 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(32) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-09 
 

 

  
 

 

§ 43 Dnr 2021-000041 
Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa 2021 ”Nytt 
rep till pulkabacke” ........................................................................... 29 

§ 44 Dnr 2018-000007 
Information och övriga ärenden ........................................................ 30 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(32) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-09 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 21 Dnr 2017-000351  

Godkännande av dagordning. 

Ledningsutskottet beslutar 

Godkänna dagordningen med redovisade ändringar.  

Sammanfattning av ärendet 

Följande ärende läggs till: 

Tor Tolander (M) väcker följande extraärende ”Vattenkvalité Mellanfjärden”, 

”Koncernen - utveckling och upphandling”, och ”Utveckling Mellanfjärden”.  

Petra Modée (V) väcker följande extraärende ”Fördjupad uppföljning av Lagen om 

valfrihet (LOV)”. 
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§ 22 Dnr 2020-000115  

Coronavirusets inverkningar på Nordanstigs kommun 

Ledningsutskottet beslutar 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund informerar: 

Man väger folkhälsa mot corona-effekter och följer folkhälsomyndighetens 

rekommendationer.  

De som är i gymnasieålder får återigen idrotta i kommunens lokaler.  

Smittskyddsläkare varnar för att man är på väg in i ”tredje vågen” och det gäller att 

sätta in åtgärder i rätt tid.  

Tyvärr är Gävleborgs län drabbat av den brittiska virusvarianten av Covid-19, också 

Bollebo vårdboende har drabbats av denna virusvariant.  
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§ 23 Dnr 2020-000171  

Verksamheten informerar  

Ledningsutskottet beslutar 

Godkänna informationen. 

Informationen om arbetet med en gemensam löneadministration i Hälsingland lyfts 

till kommunstyrelsen som information.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund, verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd, och 

personalchef Maritta Rudh föredrar ärendet. 

 

Kommunchef Erik Hedlund informerar: 

-Rekryteringar 

Intervjuer sker digitalt nästa vecka. Man rekryterar chef/jurist, 

trygghetssamordnare, nämndsekreterare/utredare samt en utvecklingsstrateg. Det 

har varit ett bra ansökningstryck. Man plockar ut 2–3 sökanden för intervjuer. 

Processen kan beräknas vara klar sena mars med följande anställning som påbörjas 

1 till 3 månader därefter. 

-Krisarbetet 

Kommunens krisarbete utvärderas och leds av krissamordnare. Länsstyrelsen 

kommer att utreda hela Gävleborgs krisarbete på regional nivå. Möte med 

Länsstyrelsen sker senare i veckan.  

-Samverkan med Mittuniversitetet 

Samverkan med Mittuniversitetet har påbörjats. Man pratar tillsammans om vad 

kommunen arbetar med samt om vad universitetet vill forska kring, detta för att 

hitta gemensamma områden där man kan ha gemensam nytta. Man ser att 

näringslivsutveckling, samhällsutveckling är delar som är av intresse. Möte och 

workshops planeras framöver för att arbeta vidare.  

Avtal ska utarbetas under året.  

-Dokumenthanteringsplan  

Arbetet med att ta fram en dokumenthanteringsplan pågår, det sker med 

utomstående stödjande resurs som har bra koll på digitala processer. Projektet 

kommer att pågå under ett par månader. Slutresultatet avses bli ett digitalt arkiv och 

vägen dit går igenom att digitalisera så mycket som möjligt. 

-Systematiska brandskyddsarbetet 

Fortgår. 

-Enheten Kansli- och kommunikation 

Man kollar på att skapa en ny digital profil. 
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Forts. § 23 

-Ekonomi 

För Staben så går man med 2,5 miljoner plus. 1,5 är på IT-sidan där investeringar 

uteblivit. På övriga delar så har vakanser bidragit, överförmyndarkansliet hade 

också en ekonomi med färre utgifter.  

-Konferensrummen  

Konferensrummen uppdateras med möbler och digital utrustning. 

 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

-Rekryteringar 

Många ansökningar har kommit in för de tjänster som annonserats och man har en 

stor process i urval att sökande att ta till intervjuer.  

-Vägbelysningar 

Arbetet fortsätter. Man har fått in ny information från nätbolagen om att det finns 

ytterligare belysningspunkter som de vill att kommunen tar över, alternativt ta ned. 

Verksamheten överväger att ta över dem, de är inte i så dåligt skick att de behöver 

tas ned ännu. När en vägbelysningsstrategi finns så handlägger verksamheten dessa 

frågor vidare.  

-Bokslutet 

Kommer att behandlas vid nästkommande ledningsutskott. Verksamheten Tillväxt 

och Service har en preliminär version redo. Tillväxt och Service har 5 721 000 kr 

överskott. Överskottet beror på ökade intäkter, specifikt via försäljningar i 

Morängsviken och lägre kapitalkostnader. Man hade också högre utgifter gentemot 

planerat.  

Budgetarbete pågår för fullt. Man arbetar i ett nytt program som heter Budget och 

Prognos.  

-Projektet Kustfiskarelyftet 

Projektet går framåt och pågår fram till maj. En skriftlig slutrapport sammanställs 

och presenteras av Ingela Mästerbo. Projektet har varit i riksmedia många gånger de 

senare åren vilket är väldigt roligt. 

-Näringslivsbarometern 

Projektanställning skedde för att sammanställa Näringslivsbarometern. Många 

företag har hunnit kontaktas. Huvudsakligen restauranger har drabbats hårt av 

coronapandemin. En djupare rapport kommer att presenteras.  

Eventuella biståndsåtgärder kan komma att behöva diskuteras. 

-Simhallen/ vandringsleder  

Simhallen är fortsatt stängd som åtgärd mot coronapademin. Anställd där har getts 

andra arbetsuppgifter under tiden. Fortsättningsvis arbetar man med att inventera 

vandringsleder, detta samordnas med länsstyrelsen. Genom detta sätts nya 

informationsskyltar upp och lederna kommer att få ett kvalitetslyft.  

Fortsatt underhåll av grönområden planeras och dialog förs med de sociala 

företagen.  



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(32) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-09 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Personalchef Maritta Rudh informerar om projektet Gemensam lönehantering i 

Hälsingland: 

Ett informationsmaterial om hur löneadministrationen ser ut idag inom 

Hälsinglands sex kommuner presenteras.  

En förstudie/rapport har gjorts under hösten. De stora ekonomiska utmaningarna 

samt demografin har föranlett behovet jämte ett beslut inom Hälsingerådet om att 

öka kapaciteten och stärka utvecklingskraften.  

Rapporten omfattar en kartläggning av nuläget i Hälsinglands sex kommuners 

lönefunktioner. Arbetssätt, bemanning och organisering skiljer sig åt och rapporten 

försöker ge en övergripande bild av såväl helheten som de ingående kommunerna, 

utan att för den skull redovisa allt för många detaljer. 

Digitaliseringens möjligheter ska nyttjas för att tillhandahålla en gemensam 

lönehantering för Hälsinglands kommuner - en hantering som totalt sett kostar 

mindre än idag (2020), underlättar kompetensförsörjningen, minskar sårbarheten 

och ökar driftsäkerheten.  

Informationen om gemensam löneadministration lyfts till kommunstyrelsen som 

information  
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§ 24 Dnr 2021-000007  

Inköp Gävleborg - godkännande av budgetunderskott 
p.g.a. synnerliga skäl 

Ledningsutskottet föreslår 

Att kommunfullmäktige besluta 

godkänna budget för 2021 

godkänna att förbundet under avveckling får driva verksamheten med befintliga 

medel i det egna kapitalet 

godkänna ett underskott i bokslutet samt budget under avvecklingen 

åberopa synnerliga skäl för att inte återställa underskottet med hänvisning till att 

förbundet är under avveckling. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Björn Hylenius föredrar ärendet. 

I februari 2020 beslutade direktionen för Inköp Gävleborg att revidera den tidigare 

antagna budgeten för 2020 då helt nya förutsättningar förelåg. 

Det nya beslutet innebar bl a att inga medlemsavgifter skulle tas ut av 

medlemmarna utan att kostnaderna skulle täckas från det egna kapitalet. 

I och med att inga medlemsavgifter skulle tas ut så uppkommer ett negativt resultat 

för förbundet 2020. 

Antagen budget för 2021 visar också ett underskott för förbundet.  

Beslutsunderlag      

1. Erik Hedlunds och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2021-01-08, Yttrande över 

budget och underskott Inköp Gävleborg, dokumentnr 123814, 

2. Protokoll direktionsmöte 4 dec 2020 Inköp Gävleborg samt framställning om 

synnerliga skäl, dokumentnr 123733, 

3. Budget 2021 samt underskott för kommunalförbundet Inköp Gävleborg, 

dokumentnr 124199.                 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det antaget.                
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§ 25 Dnr 2021-000028  

Verksamhetsuppföljning för Ledningsutskottets 
verksamheter och ekonomi 

Ledningsutskottet beslutar 

Godkänna informationen. 

Att graferna avseende företagsbesök och trafik på hemsidan lyfts fram till 

kommunstyrelsen.   

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd och ekonom Kalle Olsson föredrar ärendet.  

 

Preliminära bokslut redovisas för Tillväxt- och Service (ToS) samt STAB. 

ToS gemensam har ett underskott på 1,5 mkr. 

Näringslivsenheten har ett ”överskott” som resultat av att bidrag kom in sent. 

Infrastruktur och miljöutveckling får ett överskott pga. mild vinter föregående år. 

Avfall och återvinning får ett överskott då företag lämnat mer avfall. 

Samhällsbyggnadsenheten får ett överskott då bygglovsansökningarna är fler än 

någonsin. 

Kost- och städ har ett överskott på över 2,4442 mkr. 

Kultur- och fritidsenheten satsar friskt på utveckling och går minus. 

Mark och exploatering har försäljning av tomter som inkomst samt tar kostnader  

för rivningar. 

Transport och bilpoolsenheten har jämförelsevis högre kostnader på grund av  

coronapandemin, detta gör också att enheten saknar inkomster. 

Totalt har verksamheten ToS 5 mkr överskott jämfört med budgeterat.  

STAB 

Avvikelse Norrhälsinge Räddningstjänst o Miljökontor diskuteras och ska 

följas upp.  

 

Månadsrapport 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar månadsrapport januari för 

Tillväxt och Service (ToS). 

-Sjukfrånvaron 

Har följt uppgång och nedgång på antalet smittade av Covid-19. Ett något högre 

utfall än en ”normalt” i december. Rekommendationerna ger av naturliga skäl ett 

högre utfall. 

-Antal hanterade ärenden i turistbyrån  

Turistbyrån har varit stängd för besök även denna månad, endast förbokade besök 

vilket varit 3 st. En något högre nivå av samtal och mail än föregående år.  
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-Trafik på hemsidan upplevnordanstig.se  

Besök på turistbyrån ökar. Folk ser sig kring efter alternativen inför sommaren.  

-Trafik på hemsidan  

Rejäl ökning i januari. 1–31 januari 2021. 86% svenska besökare. 25 jan - 31 jan 

fick vi 213 nya användare. 

-Bygglovsärenden  

Många bygglov och startbesked i januari, förhoppningsvis är detta en trend som 

håller i sig.  

-Hushållsavfall 

Mängden återbruk är fortfarande låg. Möjligen normalt för årstiden. Det följer 

prognosen. 

-Företagsbesök 

Man har kommit igång med digitala besök och det skedde ett företagsbesök i 

januari. 

-Antal fordon med olika drivmedelstyper 

Inga förändringar har skett. 

-Antal tjänsteresor med egna fordon. 

Fysiska besök är få och resor också få.  

-Antal besökare i simhallen  

Fortfarande noll. 

 

Siffror från månadsrapporten som man tar upp till kommunstyrelsen är de 

siffror som avviker. Följande ärenden lyfts fram till kommunstyrelsen: 

Företagsbesök (att man kommit igång med dem digitalt), 

Trafik på hemsidan (kan vara intressant att följa fram till sommaren).     

Beslutsunderlag 

1. Månadsrapport Januari, dokumentnr 124210.                                  
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§ 26 Dnr 2020-000062  

Redovisning politikerkostnader 2020 

Ledningsutskottet beslutar 

Godkänna informationen.     

Sammanfattning av ärendet 

Ekonom Irina Alexeva informerar. 

Avvikelse för politisk verksamhet från budgeterat är ett överskott på 123 tkr. 

Inställda möten har bidragit till överskottet. Corona-pandemin har påverkat 

resultaten. Även ekonomisk redovisning har påverkats och möjliggjort ökad 

transparens då uppföljning har blivit enklare att följa.  

Allt givet lika så förväntas kostnaderna gå över budget under året 2021.  

År 2021 har också en högre budget än 2020.  

 

Till nästkommande redovisning av politikerkostnaderna i april 2021 efterfrågas 

redovisning på hur förändringar i reseersättningar under coronapandemin påverkat 

budgeten. 

Redovisning politikerkostnader sker varannan månad.   

Beslutsunderlag 

1. Bokslut 2020 politisk verksamhet - preliminärt, dokumentnr 124241.  
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§ 27 Dnr 2020-000284  

Information: Mål och budget 2022-2025 - 
Budgetförutsättningarna 

Ledningsutskottet beslutar 

Anta förutsättningarna för beräkning inför fastställande av mål och  

budget 2022–2025.    

Sammanfattning av ärendet 

Ekonom Marianne Unborg informerar: 

Man beräknar med en utdragen återhämtning efter coronapandemin, normalläge 

beräknas uppnås igen till 2024.  

Preliminära förutsättningar för mål och budget 2022–2025 sattes av 

kommunfullmäktige 2020-06-29 (Protokollsutdrag KF 2020-06-29 § 34 Mål och 

budget 2021-2024, dokumentnr 121108), gentemot dessa har förutsättningar 

bearbetats något.  

Gällande grundförutsättningar är  

-Budget/flerårsplan 2022 – 2024 gäller: 

-Resultat, minst 2 procent 

-Oförändrad skatt, 22,51 

-Befolkning enligt SCB prognos 2019 – 2038 

Justerade grundförutsättningar är 

-Skatteprognos enligt cirkulär 2020:60, daterad 2020-12-20: 

-Lägre löneökningskostnader 

-Lägre avskrivningar 

-Lägre pensionskostnader 

-Lägre finansiella nettokostnader 

Befolkningen den 1 november 2021 ligger till grund för årsbudget 2022 och i 

flerårsplanen har vi där prognosen 9 456 personer. 

Tidsplan för mål- och budgetarbetet: 

Boksluts- och budgetdag  1 mars 

Inlämning budget  9 april 

Budgetdokument klart  12 maj 

Kommunstyrelse     8 juni 

Kommunfullmäktige  28 juni    

Beslutsunderlag 

1. Budgetförutsättningar för Mål och budget 2022-2025, dokumentnr 124132.          

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på förutsättningarna för beräkning inför 

fastställande av mål och budget 2022–2025 som angivits och finner att de kan antas.          
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§ 28 Dnr 2021-000010  

Internkontrollrapport 2020 och Internkontrollplan för 
2021 

Ledningsutskottet föreslår 

Att kommunstyrelsen godkänner 2020 års internkontrollrapport.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund föredrar ärendet: 

Utifrån verksamhetens genomförda kontroller har 2020 års internkontrollrapport 

sammanställts. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner 2020 års 

internkontrollrapport.  

Ett system för rapportering av delegationsbeslut kan behövas så att de enkelt kan 

vidareföras till kommunstyrelsen.     

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds tjänsteutlåtande 2021-02-03, Tjänsteutlåtande 

Internkontrollrapport 2020, dokumentnr 124178, 

2. Internkontrollrapport 2020 och Internkontrollplan för 2021, bilaga 

Internkontrollrapport 2020 inkl. indentifie, dokumentnr 123765.        

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det antaget.      
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§ 29 Dnr 2021-000053  

Avveckling Nordanstigs Fastighets Aktiebolag 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunfullmäktige beslutar att bolaget avvecklas genom likvidation.  

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande Stig Eng (C) föredrar ärendet. 

Nordanstigs Fastighets Aktiebolag är ett helägt (100%) bolag till Nordanstigs 

kommun. Bolaget har sedan 2015 varit vilande och ingen verksamhet har bedrivits. 

Bolagets tillgångar består av banktillgångar om cirka 2,3 mnkr. 

Då bolaget inte inom närmaste framtid planerar att bedriva någon verksamhet, 

föreslår därför kommunstyrelsen att bolaget avvecklas, detta genom likvidation. 

Överskott efter kostnader för avveckling överförs till ägaren, Nordanstigs kommun.   

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlund och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2021-02-03, Avveckling 

Nordanstigs Fastighets Aktiebolag, med bilaga, dokumentnr 124156.           

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det antaget.   
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§ 30 Dnr 2019-000332  

Finansiering av bredband, Bergsjö och Jättendal 

Ledningsutskottet föreslår 

Att kommunfullmäktige besluta att 

under förutsättning att anslutningsgraden uppfylls, bygga och driftsätta ett accessnät 

i området mellan Bergsjö och Jättendal, 

den totala investeringskostnaden maximalt får uppgå till   

15 500 000 kr, samt 

finansieringen sker inom den avsatta investeringsram om  

38 000 000 kr som beslutats i kommunfullmäktige, KF 2018 § 5.    

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens styrgrupp för bredband föreslår att ett accessområde, alltså ett område 

med fiberanslutning, genomförs för ca 230 fastigheter i området mellan Bergsjö och 

Jättendal. Den totala investeringskostnaden får maximalt uppgå till 15 500 000 kr.    

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2021-02-03, Bredband 

- Accessnät i området mellan Bergsjö och Jättendal, dokumentnr 124164.           

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det antaget.      
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§ 31 Dnr 2021-000059  

Startbesked för fastighetsinvesteringar 

Ledningsutskottet beslutar 

Att lämna startbesked för följande fastighetsinvesteringar:  

1 500 tkr för nytt tak till Ilsbo skola. 

400 tkr för nytt tak till Arthur Engbergskolans matsal. 

400 tkr för nytt tak till Individ- och familjeomsorgens envåningsbyggnad. 

900 tkr för nya fönster till Gnarps skola.   

Sammanfattning av ärendet 

I investeringsbudgeten för 2021 har 3 600 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 3 200 

tkr går till att förse Ilsbo skola, Arthur Engbergskolans matsal och Individ- och 

familjeomsorgens envåningsbyggnad med nya tak samt till att byta ut en stor del av 

befintliga fönster på Gnarps skola. Förvaltningen avser att använda resterande 400 

tkr för ännu ej bestämda reinvesteringar i fastighetsbeståndet under 2021.   

Diskussion förs angående investeringar i utemiljö och EPC. Tydlig uppföljning 

behövs om hur dessa investeringar används.  

Beslutsunderlag 

1. Hans-Åke Oxelhöjds och Thomaz Nordhs tjänsteutlåtande 2021-02-03, 

Startbesked för fastighetsinvesteringar, dokumentnr 124133.  
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§ 32 Dnr 2018-000225  

Ersättningslokal till ”Säcken” i Gnarp  

Ledningsutskottet beslutar 

Låta föreningen Säcken i Gnarp arrendera del av kommunens byggnad på 

fastigheten Vallen 20:9. 

Arrendeavgiften sätts till 1 kr per år. 

Kostnader för drift och underhåll åläggs föreningen Säcken. 

Verksamhetschef för Tillväxt och service ges delegation att teckna ett 10-årigt 

arrendeavtal.   

Sammanfattning av ärendet 

Den ideella föreningen Säcken bedriver sin verksamhet i det före detta biblioteket i 

Gnarp. Då byggnaden ska rivas föreslår förvaltningen att föreningen får arrendera 

del av kommunens byggnad med adressen Bergevägen 36, som ligger ca 120 meter 

från det före detta biblioteket i Gnarp. Byggnaden används idag som förskola. 

Förvaltningen förslår att ett 10-årigt arrendeavtal tecknas med föreningen och att 

arrendeavgiften sätts till 1 kr per år samt att föreningen får svara för driftkostnader 

och det löpande underhållet av arrendeobjektet.   

Ekonomisk påverkan av beslutet diskuteras då detta kan bli en fråga på andra orter. 

Med likabehandlingsprincipen så kommer dessa att behandlas på samma vis. En 

ekonomisk påverkan kan därför ske.        

Beslutsunderlag 

1. Hans-Åke Oxelhöjds och Thomaz Nordhs tjänsteutlåtande 2021-02-02, 

Ersättningslokal för Säcken i Gnarp, dokumentnr 123983.           

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det antaget.        
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§ 33 Dnr 2021-000042  

Information: Vattenvårdsprojekt 

Ledningsutskottet beslutar 

Godkänna informationen.  

Ärendet återkommer till nästa ledningsutskott då ekonomisk redovisning är 

färdigställd.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

Preliminär redovisning presenteras muntligen avseende projektet Fria 

vandringsvägar för perioden 2015-2020. 

Summa kommunal kostnad för avlägsnande av vandringshinder 554 tkr.  

78 % har medfinansierats med bidrag utifrån.  

Summa kommunal kostnad för ägande av kraftverk 2145 tkr. 

38 % har medfinansierats med bidrag utifrån.  

Total nettokostnad 2699 tkr.  

55 % har medfinansierats med bidrag utifrån.  

Kostnader saknas i redovisningen avseende politikerkostnad och tjänstepersoner. 

  

Ärendet återkommer till kommande ledningsutskott då redovisningen är 

färdigställd.          
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§ 34 Dnr 2020-000340  

Information: Markanalys av f.d. deponier i Bergsjö och 
Hassela 

Ledningsutskottet beslutar 

Godkänna informationen. 

Delge rapporterna till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

Norconsult AB har på uppdrag av Nordanstigs kommun utfört en översiktlig 

undersökning motsvarande MIFO fas 2, på de gamla deponierna i Bergsjö och 

Hassela. Rapporter av markanalyserna har levererats till kommunen. 

Mark-, ytvatten- och grundvattensprover har tagits och analyserats.  

Aktuell provtagning har skett genom stickprov. För att kunna göra bedömning av 

variationer över året, bedömningar av omvandlingsfaser i deponin och studier 

nedströms deponin för bestämning av eventuell förorening, rekommenderas att fler 

analyser görs på de ämnen som detekterats över laboratoriets rapporteringsgränser.   

Beslutsunderlag 

1. Mifo fas 2 - Hassela deponi 2020-02-06 inkl. bilagor, dokumentnr 123655, 

2. Mifo fas 2 - Bergsjö deponi 2020-02-06 inkl. bilagor, dokumentnr 123654.      
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§ 35 Dnr 2020-000288  

Information: Nytt särskilt boende för äldre 

Ledningsutskottet beslutar 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

Verksamheten frågar ledningsutskottet hur de helst går vidare i beredning och 

remiss avseende placering av byggnationen. Även verksamheten, beredningar och 

råd ska rådfrågas.  

Till kommande ledningsutskott kommer det att presenteras förslag på placering av 

nytt SÄBO, därtill ingå presentation av tidsplan för byggnation per placering. 

Remissrunda kommer att genomföras.     
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§ 36 Dnr 2021-000049  

Information: Utveckling av kulturskolan i Nordanstigs 
kommun 

Ledningsutskottet beslutar 

Ge kommunstyrelsens ordförande mandat att ta ordförandebeslut till ansökan om 

utvecklingsbidrag för Kulturskolan.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

Kulturrådet tog kontakten med Nordanstigs kommun och informerade att det finns 

ett bidrag att ansöka om från Statens kulturråd för utveckling av Kulturskolan.  

Verksamheten har träffat dem som ansvarar för driften av Kulturskolan angående 

möjliga utveckling av deras verksamhet och vilka kostnader detta kan medföra. 

Vidare möten sker snart med dem. Kommunens ökning av budgeten kommer att 

påverka budgeten för 2022. 

Ett ordförandebeslut kan behövas om att ansöka om bidrag. Beroende på om detta 

blir en hög kostnad inför framtiden eller inte kommer att utveckla sig. 

Ledningsutskottet föreslås ge Ola Wigg (S) mandat att ta ordförandebeslut vid 

eventuellt behov av ordförandebeslut för ansökan.                   

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det antaget.      
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§ 37 Dnr 2016-000123  

Information: Planritningskostnader E4:an 

Ledningsutskottet beslutar 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

Trafikverket och kommunen har fortfarande inte kommit överens om vem som 

betalar kostnader för omritning av detaljplaner vid dragning av E4an. Trafikverket 

säger sig ha laga grund att begära dessa kostnader av kommunen. Verksamheten har 

meddelat trafikverket att Plan- och bygglagen stödjer kommunens 

ställningstagande.   
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§ 38 Dnr 2021-000051  

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

Ledningsutskottet beslutar 

Att ärendet återkommer med tjänsteutlåtande till nästkommande ledningsutskott.  

Att skrivelsen från Bergsjö Hassela Alpina ska redovisas för kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

Arbetet i frågan har pågått sedan 2018 då information gavs i kommunstyrelsen. 

Verksamheten meddelade då Bergsjö Hassela Alpina att kommunen inte kunde 

medfinansiera liftarna, samt att ifall det fanns ett hyressystem för föreningen så har 

kommunen ett bidragssystem att följa.  

2020-12-22 meddelades kommunen att Bergsjö Hassela Alpina att de inte längre 

fick vara i backarna. 2020-12-23 hade ärendet handlagts och i behov av ett 

ordförandebeslut inför att politiskt sammanträde var kallat. Fortfarande finns det 

krav på inbetalning av hyra för tidigare perioder som motsvarar kostnader om 500 

tkr.  

Årets säsong och framöver har hanterats. Två gamla fakturor för två förutvarande 

säsonger 18/19 och 19/20 ska fortfarande behandlas. Avtal mellan föreningen 

Bergsjö Hassela Alpina och Hassela Ski fanns inte tidigare. Avtal har upprättats för 

nuvarande säsong.  

Verksamheten förfrågar ledningsutskottet om ställningstaganden för hur kommunen 

bör gå vidare. 

Ledningsutskottet anser att den hjälp kommunen skulle kunna bistå med bakåt i 

tiden ses där som högst begränsad, möjligen med utrymme för juridisk 

fingervisning. Kommunen inte kan gå in och retroaktivt betala för en 

efterhandskonstruerad faktura. Framställningar om att kommunens ska betala 

fakturor avseende tidigare säsonger bör avslås. 

Ärendet lyfts som information till kommunstyrelsen.                         

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets ställningstagande och finner 

dem antagna.                 
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§ 39 Dnr 2021-000056  

Information: Planerad etablering vid kusten 

Ledningsutskottet beslutar 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

Kommunen har arbetat med några intressanta etableringar under föregående år. En 

etablering av ett impregneringsföretag var relevant att ske i Stocka men tycks nu 

hamna i Ånge. De har blivit hänvisade av Sundsvalls kommun.  

Ett markområde som kunnat exproprieras av kommunen i Stocka har varit tänkt 

etableringsplats.  

Detta var en möjlig affär i Nordanstigs kommun vilken tyvärr nu hamnar på en 

annan ort.  
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§ 40 Dnr 2020-000234  

Fastighetsförvärv / Markbyte Hassela 

Ledningsutskottet beslutar 

Godkänna informationen.  

Avböja fortsatt diskussion till markbytet i Hassela. 

Verksamheten uppdras föra vidare förhandlingar med Holmens skog avseende 

markköp i anslutning till kommunägd mark vid Ersk-Matsgården.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

Det eventuella markbytet i Hassela med Holmen skog har ansetts vara aktuellt inför 

framtiden då kommunen skulle få tillgång till mark närmare tätbyggd ort. 

Värdering av mark genomfördes strax innan jul. Underlaget visade på stora 

skillnader i värdena på markerna de olika markerna. Vidare diskussion har förts 

med Holmens skog. Efter en ändring av arealerna som diskuterats samt en ny 

värdering så anses inte detta specifika markbyte längre vara aktuellt. 

Ledningsutskottet avböjer därför fortsatt diskussion till markbytet i Hassela. 

Även ett markköp i anslutning till kommunägd mark vid Ersk-Matsgården har 

diskuterats med Holmens skog. 
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§ 41 Dnr 2018-000058  

Inrättande av odlingslotter 

Ledningsutskottet beslutar 

Uppdra verksamheten att bereda förslag om upprättande av odlingslotter.     

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande Stig Eng (C) föredrar ärendet: 

Frågan om att inrätta odlingslotter har funnits politiskt men verksamheten har 

hittills inte uppdragits att inrätta odlingslotter.                      

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt förslag och finner det antaget.      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28(32) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-09 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 42 Dnr 2021-000038  

Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens 
spontankassa 2021 ”Robotgräsklippare” 

Ledningsutskottet beslutar 

Bevilja Ilsbo SK bidrag med 25 000 kronor till robotgräsklippare.  

Sammanfattning av ärendet 

Ilsbo SK söker bidrag till 2 stycken robotgräsklippare till skötsel av fotbollsplanen.    

Beslutsunderlag 

1. Hans-Åke Oxelhöjds och Helena Havelas tjänsteutlåtande 2021-01-22, Yttrande 

beträffande ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa 2021 från Ilsbo 

SK gällande Robotgräsklippare, dokumentnr 123970, 

2. Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa 2021 

”Robotgräsklippare”, dokumentnr 123921.  

Yrkanden 

Ordförande Stig Eng (C) yrkar bifall.         

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.     
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§ 43 Dnr 2021-000041  

Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens 
spontankassa 2021 ”Nytt rep till pulkabacke” 

Ledningsutskottet beslutar 

Bevilja Gränsfors Byalag bidrag med 7 700 kronor.     

Sammanfattning av ärendet 

Föreningen Gränsfors Byalag söker bidrag till nytt rep i pulkabacke.        

Beslutsunderlag 

1. Hans-Åke Oxelhöjds och Helena Havelas tjänsteutlåtande 2021-01-22, Yttrande 

beträffande ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa 2021 från 

Gränsfors Byalag gällande ”Nytt rep till pulkabacke”, dokumentnr 123972, 

2. Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa 2021 ”Nytt rep till 

pulkabacke”, dokumentnr 123940.             

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det antaget.      
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§ 44 Dnr 2018-000007  

Information och övriga ärenden 

Tor Tolander (M) väcker följande extraärenden;  

1. Vattenkvalité Mellanfjärden 

2. Koncernen - utveckling och upphandling  

3. Utveckling Mellanfjärden 

Petra Modée (V) väcker extraärende  

4. Fördjupad uppföljning av Lagen om valfrihet (LOV) 

 

1. Vattenkvalité Mellanfjärden  

Ledningsutskottet beslutar 

Verksamheten uppdras att skyndsamt bereda ärendet, ta fram en tidsaxel och att 

tillhandahålla boende i Mellanfjärden den presentationen som efterfrågats. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Tor Tolander (M) väcker ärendet. 

Uppföljning om vattnet och vattenkvalitén i mellanfjärden ombeds.  

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar:  

Möte har skett med länsstyrelsen. Tyvärr har ingen uppföljning därefter hunnit ske 

men arbetet går vidare. Möteshandlingar från träffen har ombetts av boende i 

mellanfjärden och det kommer att skickas ut. 

MittSverige Vatten AB har också kommit in med en skrivelse avseende de insatser 

som kan ske av Va-anläggningen/reningsverket i Mellanfjärden. Ett möjligt behov 

av viss utbyggnad påtalades.  

En tidsplan på när och hur arbetet med att förbättra vattenkvaliteten i 

Mellanfjärdens hamn efterfrågas. Just hur det arbetet bör se ut ska också tas fram. 

Av betydelse för att gå framåt i arbetet är den VA-plan som verksamheten nu tar 

fram. Eventuella insatser bör invänta att den planen fastställs.  

Frågan om vattenkvaliteten i Mellanfjärdens hamn är mycket viktig att arbeta med.  

Verksamheten föreslås att skyndsamt komma med tjänsteutlåtande med tidsplan för 

arbetet, samt att ge Håkan Larsson den presentation han efterfrågat. 

 

Propositionsordning 

Verksamheten uppdras att skyndsamt komma med förslag på beslut, tidsaxel och att 

ge Håkan Larsson den presentation han efterfrågat. 

Ordföranden ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det antaget. 
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Forts. § 44 

 

2. Utveckling Mellanfjärden 

Ledningsutskottet beslutar 

Godkänna informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Tor Tolander (M) väcker ärendet. 

Kapaciteten för utveckling i Mellanfjärden begränsas av reningsverkskapacitetens 

begränsningar. Nya detaljplaner behövs i området. Man behöver också 

specifikationer på hur byggnationer får se ut i det vattennära området. 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd meddelar att nuvarande policy som 

diskuterats är att kommunen borde vara för att sjöbodar bebos, har VA, el mm, detta 

förutsatt att sjöbodarnas karaktär inte förvanskas. 

Verksamheten vill också arbeta med den kustutvecklingsplan som kan bemöta 

byggnation i kustnära områden. 

Det meddelas att frågan kommer att tas upp i beredningen för framtida 

fastighetsinvesteringar. 

 

3. Koncernen - utveckling och upphandling 

Ledningsutskottet beslutar  

Verksamheten uppdras se över bolagsstrukturen samt ägardirektiven. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Tor Tolander (M) väcker ärendet. 

I samband med att ledningen av ett av Nordanstigs helägda bolag omdanas 

efterfrågas det att kommunen ser över vad man vill med koncerner. Koncernen ska 

utvecklas, få möjlighet att utvecklas.  

Verksamheten föreslås att se över bolagsstrukturen samt ägardirektiven.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det antaget. 

 

 

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32(32) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-09 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 44 

 

4. Fördjupad uppföljning av Lagen om valfrihet (LOV) 

Ledningsutskottet beslutar  

Frågan behandlas av omsorgsutskottet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Petra Modée (V) väcker ärendet. 

Fördjupad uppföljning av Lagen om valfrihet efterfrågas avseende hemtjänsten i 

kommunen. Uppföljning på upphandlingar är eftersatt och behöver ses över. 

Avtalsuppföljning sker inte som det är sagt och som det behövs. 

Det meddelas att frågan togs upp vid gårdagens omsorgsutskott. Det är också där 

som den här frågan ska följas upp.  

 

Yrkanden 

Petra Modée (V) yrkar på fördjupad uppföljning av Lagen om valfrihet. 

Stig Eng (C) yrkar att frågan ska behandlas i omsorgsutskottet.          

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget. 

 

 

 

                                                                              

              

 


