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§ 62 Dnr 2017-000351  

Godkännande av dagordning  

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen med nedanstående ändringar 

Sammanfattning av ärendet 

Ärenden som utgår 

Ärende 14  i kallelsen Konstarv efter Gunnar Greiber utgår.  

Extra ärenden 

Stocka Kraftverk, Forsa övre och nedre kraftverk. 

Regionala Kulturplanen. 

LOV (lagen om valfrihet) 

Höga vattenflöden i kommunen 

Fiskevårdsprojektet. 

Information om Broschyr Sevärdheter i Nordanstigs och kustleden. 

Medelsanvisningar 
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§ 63 Dnr 2018-000006  

Ekonomirapport  

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna ekonomirapporten.  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har sammanställt en ekonomirapport per mars 2018 för 

ledningsutskottets verksamheter. 

Kommunchef Fredrik Pahlberg, verksamhetschef EvaLinda Grensman och Hans-

Åke Oxelhöjd redovisar för sin verksamhet. 

 

Budgeterat 2018 (tkr)                                            160 081 

-Stab       93 122 

-Teknik och hållbarhet   49 304 

-Samhällsutveckling och kommunikation  17 655 

 

Avvikelser inom verksamheten (tkr) 

-Stab                                           1800 

-Teknik och hållbarhet 

-Samhällsutveckling och kommunikation 

Totalt                                         1800 

 

Prognos 2018 161 881 
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§ 64 Dnr 2018-000148  

Information om kommunala fastigheters underhåll och 
kostnader 

Ledningsutskottets beslut 

Uppdra till verksamheten att återkomma med underhållsrapporter för alla lokaler i 

kommunen. 

Uppdra till verksamheten att ta fram ett underlag för förskolorna i Gnarp. 

Lämna samma föredragning till kommunstyrelsen den 19 juni. 

Tacka för föredragningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Fastighetsstrateg Thomaz Nordh och miljö- och skyddsinspektör Anne-Li Marander 

var föredragande.  

Det har varit 5 stycken takläckage den här vintern på olika lokaler i kommunen.   

Anne-Li föredrog vad hon har upptäckt för brister på våra lokaler i kommunen.  

Alla nyckeltal är hämtade ur REPAB FAKTA som bygger på insamlad statistik från 

svenska kommuner och förvaltare av skolor och vårdlokaler. 

Fastighetsunderhåll delas in i planerat underhåll och felavhjälpande underhåll. 

Rekommendationen för att bibehålla ett fastighetsvärde är för planerat underhåll ca: 

196.5 kr/m2 och år, medans det felavhjälpande underhållet bör ligga på ca: 36 

kr/m2 och år. Detta är en snittberäkning utifrån REPAB FAKTA och dom 

byggnadstyper vi har i Nordanstigs kommuns fastighetsbestånd. Minskar man det 

planerade underhållet så ökar det felavhjälpta underhållet. Idag budgeterar 

Nordanstigs kommun ca: 97,4 kr/m2 BRA = 87,6kr/m2 BTA enligt hyreskontrakt 

till NBAB. 

Planerat underhåll tid, art och omfattning: 

Planerat underhåll utförs med längre periodicitet än ett år och syftar till att återställa 

en byggdels funktion. Även underhåll som kan planeras men, som av någon 

anledning måste utföras tidigare än planerat ingår (tidigare lagt planerat underhåll). 

Riktvärden för hela fastighetens kostnad för planerat underhåll redovisat i procent. 

Utvändigt planerat underhåll: 

Planerat underhåll byggnad utvändigt syftar till att återställa en byggdels funktion. 

Med utvändigt underhåll avses underhåll av fasader, fönster ytterdörrar, portar, tak, 

skärmtak etc. Byggnads- och måleriarbeten ingår i detta avsnitt. Utvändiga 

installationer ingår i avsnitt planerat underhåll installationer. 
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Fortsättning § 64 

Intervall 

Ommålning av träpaneler och fönster       6 – 9 år 

Lasering av fönster i utsatta lägen.    3 – 4 år 

Målning av plåtdetaljer               8 – 10 år 

Omläggning av papptak                20 – 25 år 

Byte hängrännor och stuprör        20 – 25 år 

Fasadrenoveringar, byte av fönster           40 år 

Invändigt planerat underhåll: 

Med planerat invändigt underhåll av hus avses byggnads-, målnings- och 

golvarbeten. I detta delavsnitt ingår invändigt underhåll av såväl 

verksamhetsutrymmen som gemensamma utrymmen. 

Intervall 

Invändig målning och tapetsering     8 – 15 år 

Byte golvbeläggning             15 – 25 år 

Renovering av våtutrymmen    15 – 20 år 

Omfattande helrenoveringar    20 – 25 år 

 

Installationer planerat underhåll: 

Planerat underhåll installationer innefattar underhåll och byte av 

installationskomponenter och byte av installationsutrustning. Även utvändiga 

installationer till exempel utvändig belysning ingår. 

Intervall 

Byte pumpar     15 – 20 år 

Byte fläktar, renovering fläktaggregat          15 år 

Byte belysningsarmatur           20 år 

Styr och reglerutrustning    10 – 15 år 

Köksutrustning    12 – 15 år 

Hissar          25 år 

Mark planerat underhåll: 

Det planerade underhållet för mark innefattar bl a. Omläggning, justering av 

hårdgjorda ytor, målning, reparationer och utbyte av stängsel och utrustning. 
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Fortsättning § 64 

 

Intervall 

Asfaltytor, ny ytbeläggning    20 – 30 år 

Grusytor, ny ytbeläggning             8 år 

Plattytor, justering            15 år 

Byte nätstängsel           15 år 

Byte grindar     15 – 20 år         
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§ 65 Dnr 2018-000151  

Rapport om krisövningen X-Stream 

Ledningsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige beslutar 

Godkänna rapporten om krisövning X-Stream 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Fredrik Pahlberg föredrog ärendet. 

Den 6 december 2017 genomfördes den största regionala samverkansövningen i 

länet sedan 2010. Cirka 500 personer i kommuner, räddningstjänst, polis, försvaret, 

m fl aktörer övades i att hantera en samhällsstörning med stora konsekvenser. 

Nordanstig kommun deltog i övningen som leddes av Länsstyrelsen i Gävleborgs 

län.   

Samverkansövningens syfte var att höja krisledningsförmågan i hela regionen och 

genomfördes som en simuleringsövning med motspel under realistiska 

förhållanden. Scenariot var extremt höga flöden i vattendragen i Härjedalen och 

Gävleborgs län samt "fara för dammhaveri" i Lossen, den största kraftverksdammen 

i Ljusnan. Om den skulle haverera skulle konsekvenserna vara omfattande, och 

Nordanstigs kommun skulle indirekt påverkas. 

I ett planeringsskede sattes gemensamma samt aktörsspecifika mål för övningen 

och efterhand höjdes förmågan genom utbildningar etc. På övningsdagen var 

därmed de flesta relativt förberedda för sin uppgift. 

Länsstyrelsen har i uppgift att utvärdera övningen som helhet och skriva en rapport 

för detta. Rapporten är i skrivande stund ej klar. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner rapporten 
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§ 66 Dnr 2018-000143  

Uppföljning av investeringar 2018 

Ledningsutskottets beslut 

 Godkänner ombudgetering av följande investeringar 2018. 

Till: Ombyggnation på Hagängsgården enligt Kf § 77/2018  5 832 tkr 

Från: Bredband    -5 832 tkr 

Bredbandsinvesteringen ska inte minskas med ovanstående belopp utan ska flyttas i 

tid. Uppdrag ges att göra denna omarbetning i arbetet med investeringsbudget 2019 

– 2022 

Ledningsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen godkänner prognosen för 2018.  

  

Sammanfattning av ärendet 

Uppföljning av investeringarna för 2018 redovisas i dokumentet ”Investeringar 

2018, uppföljning mars”. Där finns även förslaget till flyttning med.   

Beskrivning av ärendet 

Med anledning av kommunfullmäktiges beslut om ombyggnation på 

Hagängsgården föreslår ekonomienheten att följande flytt görs 2018: 

Till: 

Ombyggnation på Hagängsgården enligt Kf § 77/2018  5 832 tkr 

Från: 

Bredband    -5 832 tkr 

Bredbandsinvesteringen ska inte minskas med ovanstående belopp utan ska flyttas i 

tid. Uppdrag ges att göra denna omarbetning i arbetet med investeringsbudget 2019 

– 2022. Investeringen bör om möjligt tas in 2019 och 2020.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen godkänner prognosen för 2018. 

Ledningsutskottet godkänner ombudgetering av följande investeringar 2018. 

Till: Ombyggnation på Hagängsgården enligt Kf § 77/2018  5 832 tkr 

Från: Bredband    -5 832 tkr 

Bredbandsinvesteringen ska inte minskas med ovanstående belopp utan ska flyttas i 

tid. Uppdrag ges att göra denna omarbetning i arbetet med investeringsbudget 2019 

– 2022.     
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§ 67 Dnr 2018-000145  

Budget 2019-2022 

Ledningsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Anta att skattesatsen är oförändrad. 

2. Anta att beräkningsgrunden för 2019 – 2022 års skatteintäkter och generella 

statsbidrag grundas på följande invånarantal 

1 november 2018 9 478 personer 

1 november 2019 9 464 personer 

1 november 2020 9 447 personer 

1 november 2021 9 427 personer. 

3. Anta att beräkningsgrunden för 2019 – 2022 års finansiella mål avseende 

resultatet ska vara oförändrad 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och 

kommunal fastighetsavgift vartdera året 2019 – 2022. 

4. Tilldela kommunstyrelsen resurstilldelning 541 493 tkr i nettokostnader inklusive 

löneökning för år 2019. 

Tilldela kommunstyrelsen resurstilldelning 551 937 tkr i nettokostnader inklusive 

löneökning för år 2020. 

Tilldela kommunstyrelsen resurstilldelning 561 111 tkr i nettokostnader inklusive 

löneökning för år 2021. 

Tilldela kommunstyrelsen resurstilldelning 572 603 tkr i nettokostnader inklusive 

löneökning för år 2022. 

5. Anta investeringsutrymme för 2019 – 2022 

2019 38 000 tkr 

2020 20 000 tkr 

2021 20 000 tkr 

2022 20 000 tkr.   

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har i ”Mål och budget 2018 – 2021” beslutat om 

planeringsförutsättningar. Ekonomikontoret föreslår att grunden för 2019 – 2022 års 

budgetarbete utgår ifrån flerårsplanen med uppdaterade siffror avseende 

skatteintäkter och gemensamma kostnader och intäkter. Resultatet föreslås också 

följa samma beslut.   
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Fortsättning §  67 

Beslutsunderlag 

Anta att skattesatsen är oförändrad. 

Anta att beräkningsgrunden för 2019 – 2022 års skatteintäkter och generella 

statsbidrag grundas på följande invånarantal 

1 november 2018 9 478 personer 

1 november 2019 9 464 personer 

1 november 2020 9 447 personer 

1 november 2021 9 427 personer. 

Anta att beräkningsgrunden för 2019 – 2022 års finansiella mål avseende resultatet 

ska vara oförändrad 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal 

fastighetsavgift vartdera året 2019 – 2022. 

Tilldela kommunstyrelsen resurstilldelning 541 493 tkr i nettokostnader inklusive 

löneökning för år 2019. 

Tilldela kommunstyrelsen resurstilldelning 551 937 tkr i nettokostnader inklusive 

löneökning för år 2020. 

Tilldela kommunstyrelsen resurstilldelning 561 111 tkr i nettokostnader inklusive 

löneökning för år 2021. 

Tilldela kommunstyrelsen resurstilldelning 572 603 tkr i nettokostnader inklusive 

löneökning för år 2022. 

Anta investeringsutrymme för 2019 – 2022 

2019 38 000 tkr 

2020 20 000 tkr 

2021 20 000 tkr 

2022 20 000 tkr.   
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§ 68 Dnr 2018-000164  

Årsredovisning 2017 för kommunstyrelsens fonder. 

Ledningsutskottets beslut 

Redovisa på kommunstyrelsen hur avkastningen och uppföljningen varit på 

respektive fond under 2017. 

Ledningsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige beslutar 

Godkänna sammanställningarna för Per och Anna Sundins stipendiefond, Per-Olof 

Schönströms Minnesfond och Nordanstigs Näringslivsfond för år 2017.  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har upprättat en sammanställning för Per och Anna Sundins 

stipendiefond, Per-Olof Schönströms Minnesfond och Nordanstigs Näringslivsfond.  

Beslutsunderlag 

Ekonomienheten föreslår att kommunfullmäktige godkänner sammanställningarna 

för Per och Anna Sundins stipendiefond, Per-Olof Schönströms Minnesfond och 

Nordanstigs Näringslivsfond för år 2017.  
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§ 69 Dnr 2016-000078  

Tillväxtstrategi för Nordanstigs kommun. 

Ledningsutskottets beslut 

Tacka för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerande om ett antal punkter som ska 

uppfyllas enligt tillväxtstrategin och vad verksamheten jobbar med: 

Kommunikationsinfrastruktur, bredband, och full telefontäckning. 

Nordanstigskrysset, hållbart byggande och attraktiva boenden. 

Förtäta områden för byggande, det kommer i nya översiktsplanen många LIS 

områden. 

Etablering längs med E4. Lyfta Bergsjö som lilla staden på landet. 

Mötesplats för att få igång samverkan med företagen, och förbättra 

näringslivsklimatet i kommunen. När du är ny företagande erbjuds kurser i att starta 

eget. Mer energi ska läggas på att söka bidrag.  

Förankringen av tillväxtstrategin behöver förbättras i hela kommunen. 
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§ 70 Dnr 2017-000339  

Uppföljning Ersk-Matsgården. 

Ledningsutskottets beslut 

Tacka för nulägesrapporten. 

Marknadsföring om Ersk-Matsgården ska påbörjas så fort som möjligt.  

Sammanfattning av ärendet 

Öppethållande: 23 juni till 12 augusti. Stängt måndagar och fredagar. Under 200 

årsjubileet 8-15 juli är det öppet varje dag. 

Städ: Under vecka 24 kommer kommunens städenhet utföra storstädning i de två 

huvudbyggnaderna. 

Renovering: "Lilla kammaren" bakom bagarstugan görs iordning som 

mottagningskök. Diskanordning bör byggas.  

Inköp: Porslin, glas, bestick och kaffemuggar. 

Mathållning: Direktupphandling har genomförts och beslut har tagits att anlita 

företagen HasselaHasse och Anna Kroon som utförare av catering till Ersk-

Matsgården 23 juni-12 augusti. Anna Kroon kommer även att ha en koordinatorroll 

på Ers-Mats med ansvar för bokningar och beställningar. Vara den som ser till så att 

logistik kring besökare fungerar och även bakning i bagarstugan. HasselaHasse och 

Anna Kroon kommer att leverera och utföra cateringuppdragen i egen regi. Möte 

med Miljö och Hälsoskydd 27 april för avstämning. 

Program under jubileumsveckan är under planeringsfas. Invigning sker den 8 juli. 
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§ 71 Dnr 2018-000005  

Verksamheten informerar  

Ledningsutskottets beslut 

Tacka för informationen 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef för teknik och hållbarhet EvaLinda Grensman, verksamhetschef 

för samhällsutveckling och kommunikation Hans-Åke Oxelhöjd och kommunchef 

Fredrik Pahlberg informerar om aktuella ärenden i verksamheten. 

Stab 

Utse sekreterare i konsortialavtalsgruppen i HUF och se över budgetmodellen för 

HUF. 

Inget svar från IP-only om hur det går med utbyggnaden av fiber. 

Återtagandeplan och handlingsplaner ska skrivas för alla verksamheter. 

Verksamheterna jobbar med 3 delar, budget 2019 , återtagandeplan och justeringar 

för budget 2018. 

Finsam, begär utökad budget.  

E4 och 2+2 frågan har diskuterats på kommunchefsträffen. Träffar ska bokas in i 

olika former framöver för att fortsätta diskussionen. 

 

Teknik och hållbarhet 

Green drive region, fossila transporter i Gävleborg. Den 15 maj och den 22 maj är 

det konferens i Hofors och Hudiksvall. 

EPC, (energitjänsteprojektet) det är Caverion som har vunnit upphandlingen.  

Belysningen i Harmånger är nu släckt. 

Det har varit ett möte med trafikverket angående trafikbelysningen och det kommer 

att fortsätta vara en dialog kring det här ärendet. 

Nya öppettider på Homon för företagsavfall. Endast sorterat material kommer att 

tas emot. 

 

Samhällsutveckling och kommunikation 

På Näringslivskontoret görs det en genomlysning. Ny styrelse ska väljas i 

företagsföreningen. Det har varit kulturchefsmöte den 20 april, och Hans-Åke har 

även deltagit på ett näringslivschefsmöte.  

Diskussion om ett införande av IUC (industriellt utvecklingscentrum) i kommunen. 

Ny personal i receptionen som har ett vikariat året ut. 
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Fortsättning § 71 

GDPR ett förarbete att ta fram vad vi ska lära oss, vilket ansvar ett GDPR ombud 

ska ha.   

ÖP (översiktsplanen) arbete fortsätter och kommer att vara med på nästa 

ledningsutskott.  

Det finns funderingar kring vilka kompetenser plan och bygg ska ha. 

Mitt Sverige Vatten AB och Nordanstig vatten AB kommer att delta på en 

konferens den 16-17 maj som Hans-Åke också kommer att delta på.  
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§ 72 Dnr 2018-000146  

Ansökan ur kommunstyrelsens spontankassa för 
"Temporär toalett/dass i anslutning till 
tennisanläggning i Sörfjärden" 

Ledningsutskottets beslut 

Att avslå ansökan från Sörfjärdens tennisklubb.  

Sammanfattning av ärendet 

Sörfjärdens tennisklubb har under sommarmånaderna uppskattningsvis 1000 

besökare. Enligt tradition anordnas tennisskola för klubbens barn och ungdomar 

första veckan i juli med 60-70 deltagare. Anläggningen är även öppen att boka och 

användas av allmänheten. Genom att kunna erbjuda sina besökare möjlighet att göra 

sina behov, förhöjs attraktionskraften och dessutom slipper de som bor i närheten ha 

kissande besökare runt husknuten. Lättast löser man detta genom att hyra en 

toalettmodul (bajamaja) för kommande sommarsäsong.   

Beslutsunderlag 

Att bevilja Sörfjärdens tennisklubb 8 457 kr för att täcka hyran av en toalettmodul 

under kommande sommarsäsong  

Yrkanden 

Håkan Larsson (M) yrkar avslag på ansökan.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Håkan Larssons yrkande mot verksamhetens 

förslag och finner verksamhetens förslag antaget. 

Omröstning begärs. Ledningsutskottet godkänner följande propositionsordning: 

Den som stöder verksamhetens förslag röstar Ja. 

Den som stöder Håkan Larssons yrkande röstar Nej.  

Omröstningsresultat 

Med tre Nej-röster mot två Ja-röster antar ledningsutskottet Håkan Larssons 

yrkande. 
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Fortsättning § 72 

 

Beslutande Ja Nej Avstår 

Stig Eng (C) ordförande x 

 

  

Monica Olsson (S) vice ordförande x 

 

  

Ulf Lövgren (S) 

 

x   

Håkan Larsson (M) 

 

x   

Sandra Bjelkelöv (SD) 

 

x   

Summa 2 3   
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§ 73 Dnr 2018-000157  

Ansökan ur kommunstyrelsens spontankassa 
"Berättarkväll under kulturveckan" 

Ledningsutskottets beslut 

Att bevilja Harmångers Hembygds- och fornminnesförenings ansökan till 

berättarkväll under kulturveckan till viss del, 2 500 kr.  

Sammanfattning av ärendet 

Kulturveckan är en sent påkommen företeelse och därför söks medel ur 

spontankassan. 

Harmångers hembygds- och fornminnesförening vill bidra till hela kommunens 

kulturvecka genom att arrangera en berättarkväll och ansöker om 5 000kr i bidrag. 

Nordanstigs kommun delfinansierar kulturvecka för arrangemanget i sin helhet, 

men varje förening får ändå söka bidrag för sina egna arrangemang.   

Beslutsunderlag 

Att bevilja Harmångers Hembygds- och fornminnesförenings ansökan till 

berättarkväll under kulturveckan till viss del, 2 500 kr.  

Yrkanden 

Stig Eng (C) Yrkar bifall till verksamhetens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.  
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§ 74 Dnr 2018-000165  

Ansökan ur kommunstyrelsens spontankassa gällande 
"Omstart efter inbrott" 

Ledningsutskottets beslut 

Att bevilja Harmångers Ungdomsgård bidrag med 25 000 kr för att investera 

inventarier och kunna fortsätta sin verksamhet 

Sammanfattning av ärendet 

Efter ett inbrott under helgen har allt av värde i lokalen stulits. Dessutom är dörrar, 

fönster och annan interiör förstört. För att överhuvudtaget kunna bedriva någon 

verksamhet behöver nu föreningen få hjälp att iordningsställa lokalen sam köpa in 

diverse elektronik som t.ex. dator, telefon, spel och annan stulen utrustning 

Beslutsunderlag 

Att bevilja Harmångers Ungdomsgård bidrag med 25 000 kr för att investera 

inventarier och kunna fortsätta sin verksamhet 

Yrkanden 

Monica Olsson (S) med bifall av Stig Eng (C) och Sandra Bjelkelöv (SD) yrkar 

bifall till verksamhetens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons, sitt och Sandra Bjelkelövs 

yrkanden och finner det antaget.  
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§ 75 Dnr 2016-000123  

Diskussion om placering av trafikplatser E4 
Kongberget - Gnarp  

Ledningsutskottets beslut 

Tacka för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Stig Eng (C) har varit på möte i Harmånger angående korridorvalet för E4 och där 

diskuterades vart de olika trafikplatserna ska vara. Trafikverket är beredd att 

finansiera en trafikplats och finns det önskemål om två så får kommunen vara 

medfinansiär.  

Det är viktigt att det deltar tjänstemän på mötena om de frågor som nu ställs från 

medborgarna angående korridorvalet och vart de olika trafikplatserna ska vara.  
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§ 76 Dnr 2018-000087  

Diskussion om Kustvägen Mellanfjärden-Stocka. 

Ledningsutskottets beslut 

Uppdra till verksamheten att fortsätta jobba med ärendet.  

Sammanfattning av ärendet 

Ledningsutskottet diskuterade frågan och resonerade kring hur vi ska komma vidare 

i ärendet. (kommunstyrelsen protokoll § 100/2018) har återremittera ärendet för att 

utreda eventuella alternativ till vägens dragning.  

Då verksamheten har så hög arbetsbelastning så är en konsult ett alternativ för att 

utreda frågan vidare.  

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar att verksamheten ska fortsätta jobba med ärendet. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget. 
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§ 77 Dnr 2014-000123  

Industriområdet Knoget, igångsättningstillstånd. 

Ledningsutskottets beslut 

Att igångsättningstillstånd ges för genomförande av verksamhetsområdet Knoget i 

Harmånger.  

Sammanfattning av ärendet 

För att genomföra verksamhetsområdet Knoget behövs ett igångsättningstillstånd 

beslutas, vilket detta tjänsteutlåtande avser. 

Verksamhetsområdet Knoget detaljplanelades i slutet på 80-talet och därefter har 

inget arbete påbörjats. Under senare år har projektet diskuterats och medel har 

avsatts för den första delen av entreprenaden. Efter att korridoren för E4 har 

fastställts under våren kan nu också Knoget börja genomföras. Förvaltningen begär 

med detta tjänsteutlåtande ett beslut om igångsättningstillstånd inför projektets 

genomförande.  

Beslutsunderlag 

Att igångsättningstillstånd ges för genomförande av verksamhetsområdet Knoget i 

Harmånger.  

Yrkanden 

Monica Olsson (S) yrkar bifall till verksamhetens förslag 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons yrkande och finner det antaget.  
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§ 78 Dnr 2018-000190  

Stocka kraftverk, Forsa övre och nedre kraftverk. 

Ledningsutskottets beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lämna ett uppdrag till Nordanstigs fjärrvärme att 

uppta förhandlingar med Orsa besparings skog om inköp av kraftverken efter 

Harmångersån, Forsa övre och nedre och Stocka.  

Sammanfattning av ärendet 

Per Månsson från PWC informerade via telefon om bedömningen om 

värdeutlåtandet i kraftverken i övre och nedre Forsa 5:11 och Stocka kraftverk 1:49 

som NAI Svefa gjort.   Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektens 

marknadsvärde och ska användas inför eventuellt inköp. Värdetidspunkten för 

värderingen är april 2017.   
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§ 79 Dnr 2018-000007  

Information och övriga ärenden  

Ledningsutskottets beslut 

Förfrågan från Hälsingerådet om intresseförfrågan om att gå in i en gemensam 

kommunförening i Gävleborg. 

Monica Olsson ska meddela att Nordanstigs kommun svarar Ja på intresseförfrågan. 

Regionala Kulturplanen 

Den är utskickad på remiss och ansökan om förlängd svarstid ska begäras så att 

ärendet kan tas upp på ledningsutskottets sammanträde 29 maj. Kulturrådet ska 

även få ta del av den.  

Fiskevårdsprojektet.  

Formell överlämning till nästa styrelsemöte. Uppdra till någon att ta kontakt med 

näringslivsdepartementet angående  att ansöka om bidrag för fiskevårdsprojektet.  

Information om Broschyr Sevärdheter i Nordanstigs och kustleden 

Uppdra till Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd för att skriva nya avtal med  

Nordanstigs naturskyddsförening.  

Sammanfattning av ärendet 

På ledningsutskottet sammanträde 180529 så kommer det klockan 13-17 vara 

workshop med PWC angående bolagstyrning.  

Förfrågan från Hälsingerådet om intresseförfrågan om att gå in i en gemensam 

kommunförening i Gävleborg. 

Svar ska lämnas senast 180430. 

Regionala Kulturplanen.  

Hans-Åke Oxelhöjd verksamhetschef. Den är utskickad på remiss och ansökan om 

förlängd svarstid ska begäras så att ärendet kan tas upp på ledningsutskottets 

sammanträde 29 maj. Kulturrådet ska även få ta del av den.  

Diskussion om LOV (lagen om valfrihet)  

Håkan Larsson (M) tog upp ärendet och ledningsutskottet diskuterade om Loven. 

Höga vattenflöden i kommunen 

Håkan Larsson (M) tog upp ärendet. 

Rapport från BIB (befäl i beredsakp) I Gnarpsån verkar vattenflödet minska.  

I Harmångerån har inte vattenflödet nått sin kulmen ännu, fram emot helgen 27-30 

april kommer det  strömma 70 kubik per sekund. I Andersfors uppstod problem 

under dagen då de var problem med att få upp dammluckorna, men där hjälpte 
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Fortsättning § 79  

 

räddningstjänsten till och dammluckorna gick att öppna. Hela länet är uppgraderat 

till klass 3 när det gäller vattenflödet.  

Fiskevårdsprojektet.  

Håkan Larsson (M) tog upp ärendet. För 2 veckor sedan åkte Håkan till Åre och 

Krokoms kommun för att informera om fiskevårdsprojektet. Han har även träffat 

Kommunstyrelsens ordförande i Ockelbo och näringslivschefen för att informera 

om hur vi jobbar med fiskevårdsprojektet. Den 20 april så fick riksdagen i 

Helsingfors information om fiskvårdsprojektet. Uppdra till någon att ta kontakt med 

näringslivsdepartementet angående  att ansöka om bidrag för fiskevårdsprojektet.  

Medelsanvisningar. 

Ulf Lövgren (S) tog upp ärendet. Diskussion om när beslut tas och det ska 

finansieras från befintlig budget, och budgeten går med ett underskott.  

Information om Broschyr Sevärdheter i Nordanstigs och kustleden. 

Stig Eng (C) tog upp ärendet.  Kustleden är 7 mil lång. Det finns idag 3 avtal mellan 

Nordanstigs kommun och Nordanstigs naturskyddsförening för att sköta kustleden.  

 

      

 

      

 

      

 

 


