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§ 50 Dnr 2017-000351  

Godkännande av dagordning  

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen med nedanstående ändringar.   

Sammanfattning av ärendet 

Ärende som utgår 

Ärende 5 i kallelsen Annexet i Hassela utgår. 

Extra ärende 

Deltagande i kommunförbund, fråga från Hälsingerådet 

Kostnadstäckning för arrangemang utanför kommunen tex fiskevårdsprojektet. 

Förfrågan om eventuellt deltagande i projekt "Free Baltic Rivers" från Coalition 

Clean Baltic. 

Diskussion om varför vi ska ha en återtagandeplan.  
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§ 51 Dnr 2018-000006  

Ekonomirapport 2018 Ledningsutskottet 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna ekonomirapporten.  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har sammanställt en ekonomirapport per februari 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    -0 

-Teknik och hållbarhet  -0 

-Samhällsutveckling och kommunikation  -0 

 

Prognos 2018    160 081 
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§ 52 Dnr 2018-000080  

Redovisning av bokslut 2017 för ledningsutskottets 
verksamheter. 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna redovisningen för bokslut 2017 för ledningsutskottets verksamheter.  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har sammanställt bokslut 2017 för ledningsutskottets 

verksamheter, stab, teknik och hållbarhet, och samhällsutveckling och 

kommunikation.  

Beslutsunderlag 

Godkänna redovisningen för bokslut 2017 för ledningsutskottets verksamheter.  
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§ 53 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 

Beslutsunderlag 

Stab 

Fiskevårdsprojektet, styrgruppen ska ta beslut om vilka resor som ska göras och 

vilken ersättning som ska utgå.  

Information om inköp Gävleborg, Gävle kommun har beslutat att ansöka om utträde 

som innebär drygt 6 miljoner i minskade intäkter. Genomgång av 

kostnadsfördelning 2018 med ny avgiftsfördelning.  

Information om PWC:s utredning om ägardirektiv och bolagsstyrning. PWC vill ha 

en workshop i maj/juni om bolagen och deras styrning. De som ska bjudas in är 

ledningsutskottet och några tjänstemän. 

MSB och Länsstyrelsen har gått ut med en förfrågan om hur kommunerna 

förbereder sig för eventuella höga flöden som kan komma i samband snösmältning. 

Inventering av skyddsmaterial är gjord från räddningstjänstens sida. Det finns 

säckar att tillgå hos räddningstjänsten i Hudiksvall, och de har avtal med Råsjökross 

för att hämta sand. Dessa säckar är till för att användas av räddningstjänsten. Varje 

vecka så genomförs samverkansmöten som Länsstyrelsen är sammankallande till 

där medverkar även vattenregleringsföretagen. Nordanstig och Hudiksvall är 

representerade av BiB (befäl i beredskap) samt beredskapssamordnare och dessa 

följer utvecklingen. 

Projekt återtagande, Ekonomichef Björn Hylenius kommer vara projektledare.  

Fredrik pratade om förbättringsprocessen- eller Demingcykeln, som innehåller 14 

olika punkter. Vad innebär systemsyn/systemtänkande? Genomgång av skillnader 

på  ekonomistyrningens syn på styrning och systemsynsättets syn på styrning. 

Förenklat Deming-hjul innehåller Plan, check, analys.  

Teknik och hållbarhet 

Skottning av tak kommer att kosta mer än budgeterat då det har varit en snörik 

vinter. 

Vallstigenprojektet blev klart 2016, slutredovisning kommer.  
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Fortsättning § 53 

 

Genomgången av transportbilarna och bilpoolsbilarna är snart klart. Anläggning av 

parkeringsplatser håller på att ses över, carport skulle underlätta då bilarna inte 

behöver stå med motorvärmare med timer som går med intervaller. 

Takläckage i Fröstuna gamla skolan, Bergsjö skola, och brandstation som måste 

åtgärdas. 

Det finns 3 stationer i kommunen för farligt avfall för tex mindre elektroniskt 

avfall.  

Nordanstigs bostäder har ändrat sin rutin för felanmälan för att få bättre koll på 

deras felanmälan på deras fastigheter och skapa en bättre kvalitetskontroll. 

Framöver vill de att all felanmälan går via mejl till 

felanmalan@nordanstigsbostader.se Akuta ärenden kan anmälas till 0652-305 00, 

som utanför kontorstid är kopplat till vår beredskapsgrupp, via SOS- Alarm. 

Samhällsutveckling och kommunikation. 

Översiktsplanen är i slutfasen. Tanken är att den ska vara i laga kraft första kvartalet 

2019. 

Samtal kring datacenter fortsätter där det kommer krävas en yta på 200 hektar. 

Besök av infrastrukturministern där samtal skedde om medfinansiering av E4. 

Kommunen har till och med april 2018 på sig att svara trafikverket om 

medfinansiering. 

Mer organiserade företagsbesök ska genomföras med cirka en halv dag i veckan. 

Mitten av maj är det en kulturvecka i hela kommunen "Drömmar och demokrati"  

Turistverksamheten ska renodlas.  

Kommunikationsavdelningen har en annons ute för vikarierat, plan och bygg har en 

annons ute för en traineetjänst.  
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§ 54 Dnr 2018-000142  

Uppförande av trygghetsboende i Bergsjö 

Ledningsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

att genomföra en förstudie om att uppföra ett trygghetsboende om ca 36 lägenheter i 

Bergsjö med kommunen som huvudman. 

att förstudien innefattar finansiering, placering, upphandlingsform och 

upplåtelseform. 

att förstudien ska utföras på en byggnad som är berättigad till investeringsstöd. 

att förstudien redovisas senast i september 2018 samt 

att förstudie, som inte innefattar ett komplett upphandlingsunderlag, finansieras 

inom ram.  

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs kommun är i behov av bostadslägenheter i form av trygghetsboende i 

Bergsjö. Detta föreslås byggas i kommunal regi då tidigare beslut ej verkställts. För 

att ett bra beslutsunderlag ska tas fram föreslår verksamheten att en förstudie 

genomförs. 

Nordanstigs kommun står, liksom de flesta kommuner i Sverige inför ett större 

behov av bostäder för äldre personer. Målet för kommunen är att så många som 

möjligt ska kunna bo i sina egna hem så långt det är möjligt och detta av flera skäl.  

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår kommunstyrelsen 

att genomföra en förstudie om att uppföra ett trygghetsboende om ca 36 lägenheter i 

Bergsjö med kommunen som huvudman. 

att förstudien innefattar finansiering, placering, upphandlingsform och 

upplåtelseform. 

att förstudien ska utföras på en byggnad som är berättigad till investeringsstöd. 

att förstudien redovisas senast i september 2018 samt 

att förstudie, som inte innefattar ett komplett upphandlingsunderlag, finansieras 

inom ram.  

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till verksamhetens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner sitt yrkande antaget.  
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§ 55 Dnr 2018-000066  

Översyn av kommunala badplatser. 

Ledningsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar  

Minska kommunens ansvar för kommunala insjöbad genom att inte längre, inför 

badsäsongen, låta dykare utföra bottenrensningar i anslutning till bryggor samt 

besluta att uttjänta bryggor inte längre kommer att ersättas eller några latrintunnor 

köpas in för insjöbaden. Detta för att skapa förutsättningar för förvaltningen att 

hålla sig inom beslutad driftbudget för verksamhetsområdet kommunala bad under 

2018.  

Föreningar kan ansöka om ett driftbidrag på 4 tkr för ansvaret av eventuella inköp 

av latrintunnor och tömning av utedass och att ta hand om drift och skötsel av de 

olika insjöbadplatserna som är kommunal badplats.  

Sammanfattning av ärendet 

Minskad driftbudget gör att verksamhetsområdet kommunala bad behöver minska i 

omfattning. Genom att inte längre uppdra till dykare att rensa botten vid 

insjöbadplatserna och upphöra med att köpa in nya bryggor för att ersätta uttjänta 

bryggor samt inte längre ansvara för skötseln av utedassen vid insjöbadplatserna 

skulle årets driftbudget för kommunala bad kunna räcka till. Årets kostnadskalkyl är 

dock förknippad med en icke försumbar osäkerhet då det saknas upphandlat avtal 

rörande skötseln av utedassen vid havsbaden. Förutsatt att kostnaden för skötseln av 

dessa utedass inte blir avsevärt högre än genomsnittet de senaste åren och inga 

andra oväntade större utgifter uppkommer väntas kostnaderna för kommunala bad 

2018 kunna rymmas inom beslutad driftbudget. I och med verkställandet av beslutet 

att uppföra vattentoalett i Sörfjärden 2019 kommer behovet av en större driftbudget 

för kommunala bad att än mer öka på grund av då tillkommande 

lokalvårdskostnader samt kostnader till följd av brukningsavgifter för vatten och 

avlopp samt elförbrukning vid denna anläggning. I och med att förfallet vid flera 

kommunala insjöbadplatser, avseende t.ex. utedass och omklädningsrum, blir allt 

mer uppenbart ökar risken för att markägare kommer att avsluta sitt arrendeavtal 

med kommunen och kräva att marken återställs genom att de byggnaderna som är 

förknippade med den kommunala badplatsen tas bort. De kostnader sådana krav 

skulle medföra ryms på intet sätt inom årets driftbudget.      

Beslutsunderlag 

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att minska kommunens ansvar 

för kommunala insjöbad genom att inte längre, inför badsäsongen, låta dykare 

utföra bottenrensningar i anslutning till bryggor samt besluta att uttjänta bryggor 

inte längre kommer att ersättas eller några latrintunnor köpas in för insjöbaden. 

Detta för att skapa förutsättningar för förvaltningen att hålla sig inom beslutad 

driftbudget för verksamhetsområdet kommunala bad under 2018.    
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§ 56 Dnr 2018-000088  

Ansökan ur kommunstyrelsens spontankassa för 
"Nationaldagsfirande 2018". 

Ledningsutskottets beslut 

Att bevilja Föreningen Hasselagården 10 000 kr som medfinansiering till årets 

nationaldagsfirande från kommunstyrelsens spontankassa.  

Sammanfattning av ärendet 

Föreningen Hasselagården vill göra nationaldagsfirande till en folkfest för gammal 

som ung genom att arrangera ett dagslångt program med gratis entré. I ansökan 

begär de ett bidrag på 25 000 kr som ska täcka kostnaden för underhållning, talare 

och teknik.  

Beslutsunderlag 

Att bevilja Föreningen Hasselagården 10 000 kr som medfinansiering till årets 

nationaldagsfirande.  

Yrkanden 

Ulf Lövgren (S) yrkar avslag på verksamhetens förslag. 

Monica Olsson (S) och Stig Eng (C) yrkar bifall till verksamhetens förslag 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ulf Lövgrens yrkanden och Monica Olssons och 

sitt yrkande och finner Monicas och sitt yrkande antaget.  
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§ 57 Dnr 2018-000092  

Information om ny lag för bostadsanpassning. 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Helena Malmkvist teknisk handläggare föredrog ärendet. 

Ny lag träder i kraft 1 juli 2018. Beslut i riksdagen 11 april. Nyheter i nya lagen 

med kommentarer från Helena. 

Ägare till ett flerbostadshus får överta rätten till bostadsanpassningsbidrag (4§). 

Kommentar: 

Då gäller inte längre konsumenttjänstlagen. Och bidrag beviljas inte för 

reparationer, service och besiktning enl. 11§  

Bidrag lämnas inte om behovet kan tillgodoses med hjälpmedel (5§) 

Kommentar: 

I vår region är det inte alla som kan få hjälp med hjälpmedel. Det innebär att 

arbetsterapeuter måste bli tydliga i sina intyg gällande hjälpmedel. Om en person 

inte får hjälpmedel, kan det beslutet inte överklagas. Det kan däremot kommunens 

beslut om bostadsanpassningsbidrag. 

Bostadsanpassningsbidrag lämnas inte om de sökta åtgärderna behöver utföras av 

följande orsaker: 

1.byggtekniska brister, 

2. eftersatt underhåll, (8§) 

Kommentar: 

Hur denna skrivning kommer att tolkas är ännu oklart. Här blir det intressant att se 

vad Boverket kommer att skiva i föreskrifter samt följa hur Förvaltningsrätterna och 

Kammarrätten kommer att bedöma i kommande domslut. 

Vid byte av bostad lämnas inte bostadsanpassningsbidrag till sådana åtgärder som 

beror på att den nya bostaden i fråga om storlek, planlösning, antal våningsplan 

eller andra nivåskillnader i eller i anslutning till bostaden är uppenbart olämplig 

med hänsyn till funktionsnedsättningen (9§) 

Kommentar: 

Tidigare lämnades inte bidrag till kostnadskrävande åtgärder. Nu är det mer 

tydliggjort vad det är som inte går att få bidrag till om bostaden anses vara olämplig 

för den sökande. Särskilda skäl är borttaget i nya lagen.  

Samtliga ägare måste godkänna anpassningen (10§) 
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Fortsättning § 57 

Kommentar: 

Om ett hus har flera ägare måste samtliga godkänna att åtgärderna får göras. Här får 

vi se vad som händer om så inte sker.  

Återställningsbidraget är inte längre begränsat till åtgärder över 5000 kronor. (12-

14§§, 16§) 

Kommentarer: 

I den nya lagen är det tydligare skrivet att lägenheten ska anvisas till 

bostadssökande person med funktionsnedsättning. 

Övertagande av begagnad anordning. (15§) 

Kommentar: 

Detta är en möjlighet. Dock ser Helena att det inte kommer att bli aktuellt i så 

många fall. Kommunen har inget lager och risk är att anordningar blir liggandes . 

Om sökande och kommunen är överens om detta, får bostadsanpassningsbidrag 

lämnas som ett åtagande från kommunen att låta utföra åtgärderna. (16§) 

Kommentar: 

Viktigt är att om kommunen väljer att erbjuda denna möjlighet gäller inte 

konsumenttjänstlagen. Tolkningar av denna nya skrivning är även att dessa tjänster 

ska upphandlas enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling). Helena som 

handläggare förordar inte detta. Hon har även kollat med andra kommuner och de är 

lika tveksamma. 

Möjligen är det tillämpligt vid mindre anpassningar typ montering av stödhandtag 

och borttag av trösklar.  
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§ 58 Dnr 2018-000093  

Information om kommunens vägbelysning. 

Ledningsutskottets beslut 

• Göra inventering, besiktning och märkning av hela vägbelysningsbeståndet. 

• Utifrån inventering göra en behovs- och nulägesanalys. 

• Ta fram drift- och underhållsplan för år 2019-2022. 

Tacka för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Helena Malmkvist teknisk handläggare föredrog ärendet. 

Under hösten har det varit mycket störningar på vägbelysningen. Fiberindragningar 

orsakade att belysningen blev nedsläckt på många ställen. Detta då 

strömförsörjningen blev avgrävd på flera håll.  

På väg 758 har Trafikverket byggt nya busshållplatser. I samband med dessa 

byggnationer har en del belysningsstolpar flyttats och bytts ut till eftergivna stolpar 

som är ett krav från Trafikverket.  

Utmed Trafikverkets vägar måste tillstånd sökas varje gång en åtgärd ska göras. 

Den stora snömängden har även den ställt till med problem under vintern. 

Belysningscentraler har på flera håll fått skador. Bland annat i Hassela och Gnarp. 

I centrala Harmånger har vägbelysningen lyst dygnet runt sedan i början av januari. 

Det beror på en brand i belysningscentralen. Då det är mycket snö så har 

entreprenören inte haft möjlighet att montera ny belysningscentral. Alternativet till 

att ha vägbelysningen på dygnet runt är att den skulle ha varit helt släckt vilket inte 

är något bra alternativ. 

En översyn av vägbelysning måste göras. Elsäkerheten måste ses över. 

Underhållsplan för kommande avtalsperiod måste tas fram. Besiktning av samtliga 

belysningspunkter och inmätning av ledningar. Ny upphandling för underhåll av 

vägbelysning för perioden 2019-01-01—2022-12-31.  

Beslutsunderlag 

Åtgärdsförslag 

• Göra inventering, besiktning och märkning av hela vägbelysningsbeståndet. 

• Utifrån inventering göra en behovs- och nulägesanalys. 

• Ta fram drift- och underhållsplan för år 2019-2022.  
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§ 59 Dnr 2018-000116  

Ny väg Trimavallen 

Ledningsutskottets beslut 

Uppdra till verksamheten att skriva ett tjänsteutlåtande om ärendet. 

Ledningsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Att kommunen ställer marken till förfogande för Bergsjö IF att bygga vägen i 

samråd med förvaltningen.  

Ansökan om bygglov ska lämnas in.  

Sammanfattning av ärendet 

Inkommen handling från Stefan Lundholm konstgräsgruppen. 

Bergsjö IF håller på med projektering gällande anläggande av ny konstgräsplan för 

11-manna fotboll samt enklare friidrottsanläggning bestående av löparbana 100 m 

med sportbeläggning, längdhoppsgrop, höjdhopp, mm. Projektering av 

anläggningen är nu så långt gången att vi har preliminär byggstart 9:e april. 

Kontrakt är skrivna med markentreprenör, konstgräsleverantör, 

markvärmeleverantör. Förhandlingar pågår med leverantörer för belysning, el, 

stängsel samt andra mindre delar i entreprenaden. Investeringen kommer att betyda 

en väsentlig ökning av anläggningens utnyttjande jämfört med idag då vi både 

kommer att öka nyttjande per tidsenhet samt att anläggningen kommer att vara i 

drift längre period av år. Tanken är att konstgräset skall kunna nyttjas från mitten 

mars till november. Anläggningen konstrueras på sådant vis att 

möjlighet finns, att i framtiden, driva fotbollsverksamhet året runt. 

Enligt tidsplanen kommer det den 21 maj att påbörjas intransport av grusmaterial. 

Det rör sig om ca 5000 kbm (ca 300 transporter bil och släp) som kommer att 

transporteras från homotippen till trimavallen. Tillfartsväg som anvisats av 

kommunen är genom centrala Bergsjö på Bergevägen höger vid busstation in på 

Stationsvägen och sedan sista biten på Lönnbergsvägen. Den ökad belastning med 

grustransporter kommer att skapa olägenhet för boende längs Stationsvägen samt att 

40 extratungtransporter per dygn genom centrala Bergsjö på inget vis förbättrar 

trafiksituationen i centrum. 

Konstgräsgruppens förslag är att kommunen snarast tar beslut att verkställa tidigare 

förslag att utföra ny vägsträckning för tillfart Trimavallen. Detta skulle kunna 

utföras i samma entreprenad och under samma beslutsformer som övriga arbeten på 

Trimavallen. Kontrakterad markentreprenör menar att vägen byggs på ca tre dagar 

med den 

maskinpark som ändå skall etableras. Vår tanke är att man delar upp byggnationen i 

två etapper. I första läget bygger man en ”skogsbilsväg” dit tungtransporten av  
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Fortsättning § 59 

 

grusmaterial kan hänvisas. I etapp 2 Grusas vägen och iordningställs som 

tillfartsväg för allmänheten. 

Som en följd av åtgärden kan lönnbergsvägen helt stängas för trafik mellan 

Trimavallen och skolan. Detta är en fördel med tanke på att barn under skoltid 

kommer att använda vägen för utomhusaktiviteter för utomhusaktiviteter under 

skoltid.  
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§ 60 Dnr 2017-000381  

Översiktsplan 2030 

Ledningsutskottets beslut 

Att senast den 18 april inkomma med synpunkter på handlingarna. 

Beslut om samrådsutställning för den kommunövergripande översiktsplanen sker på 

ledningsutskottets sammanträde den 29 maj.  

Sammanfattning av ärendet 

Plan & byggenheten har tagit fram ett utkast till kommunövergripande 

översiktsplan för Nordanstigs kommun   

Den kommunövergripande översiktsplanen ska redovisa hur kommunen ser på 

framtida mark- och vattenanvändning.  

Plan & byggenheten har tagit fram en planbeskrivning som kommer att delas ut och 

gås igenom i samband med ledningsutskottets möte. 

Politiken ges sedan 3 veckor för att gå igenom handlingarna och lämna eventuella 

synpunkter. 

Beslut om samrådsutställning för den kommunövergripande översiktsplanen sker på 

ledningsutskottets möte den 29 maj.  

Beslutsunderlag 

Uppdra till ledningsutskottet att senast den 18 april inkomma med synpunkter på 

handlingarna 
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§ 61 Dnr 2018-000007  

Information och övriga ärenden  

Ledningsutskottets beslut 

 Ansökan om pengar från Hälsingeutbildningsförbund (HUF) 

Stig Eng (C) och kommunchef Fredrik Pahlberg ska träffa HUF den 5/4  

och diskutera frågan vidare.  

 Vilket intresse finns för deltagande i ett kommunförbund, frågan ställd från 

Hälsingerådet.  

Kommunchef Fredrik Pahlberg ska skriva en avsiktsförklaring som ska 

skickas till kommunstyrelsen. 

 Kostnadstäckning för arrangemang utanför kommunen tex inom 

fiskevårdsprojektet 

Vid olika besök där fiskevårdsprojektet ska representeras då utgår de 

ersättningar som finns i resereglementet och arvodesreglementet som 

kommunen har om inget annat bestäms av styrgruppen. 

 Förfrågan om eventuellt deltagande i projekt "Free Baltic Rivers" från 

Coalition Clean Baltic 

Nordanstigs kommun är positivt till att vara värd för ett studiebesök men 

inte som medfinansiär. Uppdra till verksamheten att svara på förfrågan.  

Sammanfattning av ärendet 

Extra ärenden 

 Ansökan om pengar till Hälsingeutbildningsförbund. Fråga ställd av Stig 

Eng (C) 

 Vilket intresse finns för deltagande i ett kommunförbund, frågan ställd från 

Hälsingerådet. Fråga ställd av kommunchef Fredrik Pahlberg. 

Kommunförbundet är tänkt som ett diskussionsforum för gemensamma 

frågor. Gävle har sagt nej.  

 Diskussion om varför vi ska ha en återtagandeplan. Fråga ställd av Ulf 

Lövgren (S) 

 Kostnadstäckning för arrangemang utanför kommunen tex inom 

fiskevårdsprojektet. Fråga ställd av Håkan Larsson (M) 

 Förfrågan om eventuellt deltagande i projekt "Free Baltic Rivers" från 

Coalition Clean Baltic Fråga ställd av Håkan Larsson (M)  

    


