
 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(41) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-18 
 

 

  
 

 

Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö, digitalt sammanträde,  
tisdagen den 18 maj 2021 kl 08:30-16:50 
 

Beslutande 
 

Stig Eng (C), Ordförande 
Ola Wigg (S), 1:e vice ordförande 
Sigbritt Persson (S) 
Per-Ola Wadin (L) närv och tjänstgörande från § 104, kl 08:40 
Tor Tolander (M) 
Petra Modée (V) närv heldag, ersättare för Per-Ola Wadin (L) 
§§ 101–102, kl 08:30-08:40 
 

Ersättare 
Sandra Bjelkelöv (SD) 

Övriga deltagande Erik Hedlund, kommunchef, närv §§ 102–132 
Hans-Åke Oxelhöjd, verksamhetschef, närv §§ 102–132 
Ulf Friberg, utskottssekreterare, närv §§ 102–132 
Kalle Olsson, ekonom, §§ 105–106 
Marianne Unborg, ekonom, §§ 107–110 
Mia Järliden, § 111 
Kerstin Holmgren från Trafikverket, § 119 
Thomas Lenströmer från Trafikverket, § 119 
Douglas Helsing, enhetschef, § 119 
Helena Majforsen, planarkitekt, §§ 120–121 
Lars-Eric Abrahamsson från Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, § 122 
Barbro Björklund, kulturutvecklare, §§ 123–124 
 

Utses att justera Tor Tolander 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö 2021-06-01  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 102-133 

 Ulf Friberg  

 Ordförande 

  

 Stig Eng  

 Justerare 

  

 Tor Tolander    

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Ledningsutskottet 

Sammanträdesdatum 2021-05-18 

Datum då anslaget sätts upp 2021-06-01 Datum då anslaget tas ned 2021-06-23 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Bergsjö 
 

Underskrift 

  

 Ulf Friberg  



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(41) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-18 
 

 

  
 

Ärendelista 

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

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

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

§ 105 Dnr 2021-000028 
Verksamhetsuppföljning för Ledningsutskottets verksamheter och 
ekonomi ............................................................................................. 8 

§ 106 Dnr 2020-000062 
Redovisning politikerkostnader 2021 ................................................ 11 

§ 107 Dnr 2021-000208 
Skattesats 2022 för Nordanstigs kommun ........................................ 12 

§ 108 Dnr 2020-000284 
Mål och budget 2022-2025 för Nordanstigs kommun ....................... 13 

§ 109 Dnr 2021-000209 
Uppföljning investeringsbudget 2021 ............................................... 16 

§ 110 Dnr 2021-000222 
Information: Investeringsbudget 2022 - 2025 för Nordanstigs kommun
 ........................................................................................................ 17 

§ 111 Dnr 2019-000116 
Personalärende: Samråd angående anställning av Näringslivschef . 18 

§ 112 Dnr 2021-000183 
Årsredovisning 2020 Ostkustbanan 2015 AB ................................... 19 

§ 113 Dnr 2021-000212 
Beslut att inrätta ny särskild statistikenhet ........................................ 20 

§ 114 Dnr 2021-000210 
Upprustning av lokaler i samband med EPC-åtgärder ...................... 21 

§ 115 Dnr 2021-000224 
Boulebana Hagängsgården.............................................................. 22 

§ 116 Dnr 2020-000337 
Ny idrottshall i Bergsjö ..................................................................... 23 

§ 117 Dnr 2021-000082 
Omfördelning investeringsbudget 2021 för vattenreningsanläggningen 
vid Homons ÅVC .............................................................................. 24 

§ 118 Dnr 2021-000087 
Egen regi för insamlingen mat- och restavfall ................................... 25 

§ 119 Dnr 2016-000123 
Information: Väg E4 ......................................................................... 26 

§ 120 Dnr 2020-000294 
Gemensam utvecklingsinriktning för översiktsplanering i 
Sundsvallsregionen .......................................................................... 27 

§ 121 Dnr 2017-000381 
Information: Översiktsplanen ............................................................ 28 

§ 122 Dnr 2021-000213 
Information: Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande 
informera om nollvisionen och lokal trafikstatistik ............................. 29 

§ 123 Dnr 2019-000376 
Information: Utveckling av verksamheten på Ersk-Matsgården. ....... 30 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(41) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-18 
 

 

  
 

§ 124 Dnr 2020-000145 
Information: Redovisning för Gunnar Greibers stipendiefond ........... 31 

§ 125 Dnr 2014-000499 
Information: Ostkustbanan ............................................................... 32 

§ 126 Dnr 2021-000225 
Information: Röde 2:15 i Gnarp ........................................................ 33 

§ 127 Dnr 2020-000288 
Information: Nytt särskilt boende för äldre ........................................ 34 

§ 128 Dnr 2014-000123 
Information: Industriområdet i Harmånger. ....................................... 35 

§ 129 Dnr 2021-000211 
Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa 2021 "Hyra 
mobil skatepark" .............................................................................. 36 

§ 130 Dnr 2021-000206 
Motion om sommarbuss för kommunsammanhållning ...................... 37 

§ 131 Dnr 2019-000454 
Motion om slopat karensavdrag till personal inom förskola, vård och 
omsorg. ............................................................................................ 39 

§ 132 Dnr 2021-000207 
Redovisning ej avslutade ärenden ................................................... 40 

§ 133 Dnr 2020-000255 
Information och övriga ärenden ........................................................ 41 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(41) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 102 Dnr 2017-000351  

Godkännande av dagordning 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen med redovisade ändringar.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Följande ärende läggs till: 

Personalärende, extraärendet väckes av Tor Tolander (M). 
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§ 103 Dnr 2020-000115  

Coronavirusets inverkningar på Nordanstigs kommun 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund informerar: 

Smittspridningens så kallade ”tredje våg” har inte drabbat Nordanstigs kommun 

lika hårt som befarat. Man väntar sig också en fortsatt nedgång i smittspridningen.  
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§ 104 Dnr 2020-000171  

Verksamheten informerar  

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund och verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar 

ärendet. 

 

Kommunchef Erik Hedlund informerar: 

-Adato 

Alla chefer har utbildats i vårt nya e-verktyg för hantering av sjukfrånvaro och 

rehabprocesser. 

-Intranät 

Nytt intranätsystem är på gång att införas, förhoppningsvis innan hösten. 

-Budgetarbetet  

Tetrial-rapporten sammanställs och är snart tillgänglig. 

-Systematiskt brandskyddsarbete 

En person från räddningstjänsten är anställd för att överse arbetet. Man är i 

slutskedet med arbetet inom skolan. 

-Kommunens samarbeten med andra  

Kommunen har flera samarbeten med andra organisationer och kommuner, 

exempelvis inom IT-utveckling, utbildning och många fler. Dessa behöver överses 

strategiskt. Man vill gärna ha samarbetarna men en dialog behöver ske för att se 

över dem och strukturera dem. 

 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

-Fiber 

Domstolsförhandling avseende Hogland ärende. Mark- och Miljödomstolen 

kommer ut till Hogland för förhandlingen. 

Områden utan fiber, så kallade ”Vita fläckar”: Intresseförfrågningen visar på ett 

anslutningsintresse under 50 %. Styrgruppen för bredband har sammanträde på 

onsdag. 

-Skolbyggnation i Gnarp 

Grunden ska vara färdigställd. Byggnadsbesiktning skedde nyligen med möjlighet 

att ställa frågor.  

Inflyttning kommer att ske under augusti/september, något efter den tid man 

hoppats på. 
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Forts. § 104 

 

-Ersk-Matsgården 

Personal finns på plats och gården förbereds för öppning. Öppning sker i samband 

med midsommarfirandet.  

-”Grå-ytor” 

Man har röjt mark på områden i Stocka och Strömsbruk. Ytterligare insatser 

kommer att ske. Avsikten är inte att all tätortsnära mark ska röjas. Som 

näringsämne för återväxten lämnas röjt sly ofta kvar på platsen efter avslutad insats. 

-Dammen i Grängsjön 

Ägandeförhållandet diskuteras fortfarande.  

-GIS-system (Grafisk Information System)  

Behovet av nytt system anses tydligt. Verksamheten utforskar mjöliga andra system 

för eventuellt inköp.  

-STIM-avtal 

Nytt avtal ska tecknas. Kommunen har varit avtalslöst sedan 2016 och kommunen 

har avvaktat SKRs deltagande. SKR har nu tecknat avtal för samtliga kommuner 

och en retroaktiv betalning kommer att ske för de år som man varit avtalslös. 

-Lokala handlingsplanen för livsmedelsstrategin 

Man inventerar nuläget för att överse vilka resurser och leverantörer som finns, 

nästa steg är att utarbeta ”bör”-läget. Två workshops har genomförts. För arbetet 

ansvara kommunens klimat- och miljöstrateg. 

-Kustfiskarelyftet  

Projektet går mot avslut 1 juni och projektledaren har avtackats.  
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§ 105 Dnr 2021-000028  

Verksamhetsuppföljning för Ledningsutskottets 
verksamheter och ekonomi 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund, verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd och ekonom 

Kalle Olsson föredrar ärendet.  

Månadsrapporterna avser verksamhetsuppföljning. Månadsuppföljning avser 

ekonomisk uppföljning. 

 

Månadsuppföljning Stab 

Kommunchef Erik Hedlund föredrar. 

-Interna verksamheter är enkla att budgetera. Externa verksamheter är mer 

svårbedömda då dessa kan påverkas av omständigheter som kommunen inte har 

samma kontroll över, exempelvis Hälsinglands utbildningsförbund (HUF). 

-HUF 

Utbildningsförbundet har haft fler elever än förväntat. Budgeten avviker på ett 

sådant vis från budgeterat utfall att ett äskande om ytterligare budgetering 

kan behövas.  

 

Månadsuppföljning 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar månadsuppföljning Tillväxt och 

Service. 

-Total ToS 

Prognosen för Tillväxt och service visar nu på ett överskott på ca 2,3 mnkr. Detta 

beror främst på lägre personal- och råvarukostnader hos Kost- och städenheten samt 

lägre kostnader inom infrastruktur- och miljöutveckling där bostadsanpassning ger 

ett överskott på 500 tkr och vägbelysning ger ett överskott på 800 tkr.  

-Näringsliv 

Avvikelse från budget med underskott 775 tkr avser budgetering för 

personalkostnader efter nyanställning.  

-Avfall Återvinning 

Man går mot ett noll-resultat men vi får se hur sommaren avviker från det normala.  
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Forts. § 105 

 

-Samhällsbyggnad 

Bedömningen är att avvikelse inte kommer ske från det budgeterade.  

Detaljplaner har tidigare skattefinansierats i stor utsträckning. Detta kommer att ses 

över. 

-Kost- och städ 

Förväntat kommer enheten att få ett överskott på 800 tkr. 

-Kultur och fritid 

Minus 70 tkr. Svårbedömt budgetutfall med tanke på att man inte vet hur 

coronapandemin kommer att påverka situationen över helåret. 

 

Månadsrapport 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar månadsrapporten för Tillväxt och 

Service. 

-Sjukfrånvaro per månad 

En ökning har skett på grund av corona. Vissa långtidssjukskrivningar har också 

tillkommit. ”Vabruari” ingår i statistiken. 

-Turistbyråstatistiken 

Något högre nivå än en normal april.  

-Trafik på hemsidan 

Verksamheten implementerade ett nytt verktyg för att registrera antalet besök på 

hemsidan, statistik därför inte gått att fastställa för april månad.  

-Antal uthyrda timmar av Bergsjögården 

Fortsatt lågt antal med hänseende till Coronarestriktionerna. Man hoppas att detta 

ändras till hösten.  

-Bygglov, startbesked och tillsynsärenden  

En fortsatt hög nivå av ärenden. Flera nya tillsynsärenden har startats upp. 

Tillsynsärendena avser bland annat inrapportering av så kallade skrotbilar som 

emellanåt tillkommer. 

-Hushållsavfall i ton 

Budgetutfallet följer prognos.  

-Företagsbesök, organiserade (per månad) 

Man ligger något efter planen. Besök har föregående månad skett hos Lindhs 

bageri.  

-Företagsbesök, näringsliv (per månad) 

Inget besök är inrapporterat för föregående månad. Personalomställning sker på 

näringslivsenheten och detta kan ha påverkat resultatet. 
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Forts. § 105 

 

-Antal kilometer tjänsteresor fördelat på transportslag 

Högre användning av poolbilar. Fler långtidshyror av andra verksamheter sker 

också nu.  

-Antal besökare i simhallen 

Simhallen är stängd för allmänheten men öppen för skolverksamheten. Skolan är 

fortsatt aktiv.  

 

 

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

som avviker. Följande ärenden lyfts fram till kommunstyrelsen: 

-Bergsjögården, för att påvisa hur coroan-restriktionerna påverkat denna 

verksamhet.  

-Hushållsavfall i ton, man följer prognos. (Avfallsverksamheten då egen regi 

diskuteras för denna och kommer upp som eget ärende.)     

 

 

Beslutsunderlag 

1. Månadsrapport april, dokumentnr 125919, 

2. Arbetsmaterial månadsuppföljning ToS, Stab och Politikerna, med bilagor, 

dokumentnr 125858.  
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§ 106 Dnr 2020-000062  

Redovisning politikerkostnader 2021 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonom Kalle Olsson informerar: 

Kostnaderna ligger lågt i förhållande till riktpunkten. Siffrorna förskjuts med en 

månad på grund av bokföringsrutinen. Ingen budgetavvikelse ses. 

 

Ärendet återkommer till ledningsutskott i september.    

 

Beslutsunderlag 

1. 04 månadsuppföljning Politiker april, dokumentnr 125857.  
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§ 107 Dnr 2021-000208  

Skattesats 2022 för Nordanstigs kommun 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunfullmäktige besluta att 

Fastställa skattesatsen för 2022 till 22:51 kronor per skattekrona, det vill säga 

oförändrad.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonom Marianne Unborg föredrar ärendet. 

Kommunfullmäktige ska inför varje nytt år fastställa skattesatsen för Nordanstigs 

kommun. I det förberedande budgetarbetet har intäkterna beräknats utifrån en 

oförändrad skattesats.  

 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Marianne Unborgs tjänsteutlåtande 2021-05-07, Skattesats 

2022, dokumentnr 125758.  

      

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det antaget.  
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§ 108 Dnr 2020-000284  

Mål och budget 2022-2025 för Nordanstigs kommun 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunfullmäktige besluta att 

1. Anta att beräkningsgrunden för 2022 – 2025 års skatteintäkter och generella 

statsbidrag grundas på följande invånarantal: 

1 november 2021  9 456 personer 

1 november 2022  9 442 personer 

1 november 2023  9 429 personer 

1 november 2024  9 416 personer 

 

2. Anta kommunfullmäktiges verksamhetsmässiga mål: 

• Utbildningsnivån ska öka under mandatperioden. 

• Kommunen ska minska fossilberoendet, öka energieffektiviteten samt 

säkerställa en hållbar produktion av förnybar energi. 

• Befolkningen i Nordanstigs kommun ska öka till 10 000 medborgare 

under mandatperioden. 

 

3. Anta kommunfullmäktiges finansiella mål: 

• Koncernen ska ha ett positivt resultat som uppgår till två procent av 

skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal fastighetsavgift för 

varje år 2022 – 2025. Kommunens andel av detta resultat ska vara 

minst två procent. 

• Soliditeten inklusive total pensionsskuld ska förbättras årligen. 

• Likviditeten ska vara lägst 100 procent, det vill säga 

omsättningstillgångarna ska vara högre än de kortfristiga skulderna. 

• I ett långsiktigt perspektiv ska självfinansieringsgraden uppgå till 100 

procent. Undantag kan göras vid investeringar av större karaktär 

(exempelvis skolor och äldreboenden) med lång livslängd. 

 

4. Tilldela kommunstyrelsen uppdrag, mål och resurstilldelning 574 367 tkr 

för år 2022, 583 694 tkr för år 2023, 592 505 tkr för år 2024 samt 602 864 

tkr för år 2025. 

 

5. Tilldela sociala myndighetsnämnden uppdrag, mål och resurstilldelning 23 

621 tkr för år 2022, 22 121 tkr för år 2023, 20 621 tkr för år 2024 samt 

19 621 tkr för år 2025. 

 

6. I de fall olika mål som kommunfullmäktige uttalat skulle komma i konflikt 

med ramen så gäller att ramens storlek går i första hand fram till dess 

kommunfullmäktige fattar annat beslut. 

 

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(41) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 108 

 

 

7. Anta ansvarstilldelningen i Mål och budget 2022 – 2025.  

 

Kommunfullmäktige beslutar om kommunstyrelsens uppdrag och mål samt 

resurstilldelning. 

Kommunstyrelsen fördelar kommunstyrelsens uppdrag och mål samt 

resurser på och mellan verksamheterna. 

Kommunchef fördelar uppdraga och mål samt resurser på och mellan 

programpunkterna inom respektive verksamhet. 

Verksamhetschef fördelar uppdrag och mål samt resurser inom respektive 

programpunkt. 

Enhetschef fördelar uppdrag och mål samt resurser inom sin enhet. 

 

Kommunfullmäktige beslutar om sociala myndighetsnämndens uppdrag 

och mål samt resurstilldelning. 

Verksamhetschef fördelar uppdrag och mål samt resurser inom 

programpunkten. 

Enhetschef fördelar uppdrag och mål samt resurser inom sin enhet. 

 

8. Anta investeringsförslag för 2022 – 2025. 

 

Kommunstyrelsens ansvarsområde: 

2022  20 000 tkr enligt flerårsplan (FP) 

2023  20 000 tkr enligt flerårsplan (FP) 

2024  20 000 tkr enligt flerårsplan (FP) 

2025  20 000 tkr. 

Tilläggsinvesteringar enligt flerårsplan: 

2022 – 2024, satsning respektive år 7 500 tkr 

- varav datorer skola/IT-satsning 1 000 tkr 

- varav upprustning i samband med EPC 4 000 tkr 

- varav utemiljö skola/förskola  2 500 tkr. 

EPC-projektet är tidigare beslutad av kommunfullmäktige. Nivån för 2022 

är 19 416 tkr och för 2023 27 027 tkr. 

Ram för investeringssatsning där separata beslut krävs av 

kommunfullmäktige: 

2022  80 000 tkr, varav 54 000 tkr enligt FP. 

2023  80 000 tkr, varav 54 000 tkr enligt FP. 

2024  80 000 tkr, varav 53 000 tkr enligt FP. 

2025  80 000 tkr. 

 

9. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inför 2022 fördela 2022 års 

investeringsbudget på specifika projekt preciserade med syfte, tidsplan och 

investeringskalkyl. 

 

10. I övrigt anta förslag till Mål och budget 2022 – 2025.  
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Forts. § 108 

 

 

11. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att påbörja mål- och budgetarbetet 

avseende 2023 – 2026. 

 

Reservationer 

Tor Tolander (M) reserverar sig mot beslutet. 

Per-Ola Wadin (L) reserverar sig mot beslutet. 

   

Sammanfattning av ärendet 

Ekonom Marianne Unborg föredrar ärendet. 

Ekonomienheten har sammanställt mål och budget 2022 – 2025 utifrån 

kommunstyrelsens majoritets direktiv.     

Vissa felaktigheter finns i dokumentet och redaktionell ändring efterfrågas.  

 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Marianne Unborgs tjänsteutlåtande 2021-05-10, Mål och 

budget 2022 - 2025, dokumentnr 125756, 

2. Mål och budget 2022-2025, dokumentnr 125855.  

      

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det antaget.  
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§ 109 Dnr 2021-000209  

Uppföljning investeringsbudget 2021 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunstyrelsen besluta att 

Godkänna redovisningen av 2021 års investeringsbudget per 30 april.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonom Marianne Unborg föredrar ärendet. 

Vid årets uppföljning av investeringarna baserad på april månads bokföring visar 

prognosen på ett överskott om 14 859 tkr. Faktiskt bokfört efter fyra månader är 

11 387 tkr av budgeterade 106 544 tkr.     

Not: fel tecken (plus/minus) används i bifogat underlag på ”Avvikelsen 

investeringsbidragen”, syftningarna är dock rätt i tjänsteutlåtandet.    

 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Marianne Unborgs tjänsteutlåtande 2021-05-10, Uppföljning 

investeringsbudget 2021, dokumentnr 125784, 

2. Uppföljning investeringar 2021-04-30, med bilagor, dokumentnr 125785.  

      

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det antaget.  

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(41) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 110 Dnr 2021-000222  

Information: Investeringsbudget 2022 - 2025 för 
Nordanstigs kommun 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd jämte ekonom Marianne Unborg föredrar 

ärendet. 

Förväntningar på, och förutsättningar för, framtida budgetarbetet diskuteras. 

Politikens ramar för investeringsbudget jämförs med kalkyl på verksamhetens 

önskade budgetering. Det efterfrågas att verksamheten utvecklar hur de valt att 

prioritera olika delar av önskad budgetering. För stora satsningar behövs politiska 

beslut.  

Diskussionen kommer att föras vidare inom partierna varmed investeringsbudgeten 

politiseras.  

Ärendet förväntas återkomma på nästa ledningsutskott.  

 

      

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(41) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 111 Dnr 2019-000116  

Personalärende: Samråd angående anställning av 
Näringslivschef 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna att samrådan har skett.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund föredrar ärendet. 

Mia Järliden deltar på föredragningen.  

Enligt delegationsordningen, punkt nr 3.1 B, ska verksamhetschefer samråda med 

ledningsutskottet och det verksamhetsansvariga utskott vars verksamhet berörs 

innan anställning av enhetschef. 

                   

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition om att godkänna att samrådan skett och finner att 

så gjorts.  

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(41) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 112 Dnr 2021-000183  

Årsredovisning 2020 Ostkustbanan 2015 AB 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunfullmäktige besluta att  

Godkänna årsredovisning 2020 för Ostkustbanan 2015 AB.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Ostkustbanan 2015 AB har lämnat en årsredovisning för 

verksamhetsåret 2020. 

Ostkustbanan 2015 AB bildades 2015 och är ett samägt bolag av flera kommuner 

och regioner. Nordanstigs kommun äger mindre än en procent av bolaget. 

Bolaget visar ett positivt resultat med 397 tkr.  

 

Beslutsunderlag 

1.  Erik Hedlunds tjänsteutlåtande 2021-04-14, Yttrande över årsredovisning 2020 

Ostkustbanan 2015 AB, dokumentnr 125351, 

2. Årsredovisning, revisionsberättelse m.m  Ostkustbanan 2015 AB, med bilagor, 

dokumentnr 125267.  

      

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det antaget.  

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(41) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 113 Dnr 2021-000212  

Beslut att inrätta ny särskild statistikenhet 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunstyrelsen besluta att 

Utse verksamheten Tillväxt och service till att vara den särskilda statistikenhet som 

har rätt att handha känslig statistik från bland annat SCB.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet. 

Statistiska Centralbyrån (SCB) efterfrågar att kommunen har ett formellt beslut på 

enhet som får handha känslig statistik från bland annat SCB.  

 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2021-05-12, Beslut om 

att kommunen har en särskild enhet som behandlar känslig statistik, 

dokumentnr 125852.  

      

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det antaget.  

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(41) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 114 Dnr 2021-000210  

Upprustning av lokaler i samband med EPC-åtgärder 

Ledningsutskottets beslut 

Att avseende fastighetsinvesteringar som ingår i projekt 11213 

Startbesked lämnas till fönsterbyte (1 500 tkr) på Gnarps skola och åtgärden flyttas 

från investeringsprojekt 11136 

Gnarps skola ska målas om invändigt 

Golvet i Arthur Engbergskolans gymnastiksal ska bytas ut 

Akustiktak ska monteras upp i Stallbackens förskola 

Ytskiktsförbättringar ska utförs på Gläntans förskola och på Sörgården.   

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet. 

Inomhusmiljön i Gnarps skola är i behov av att fräschas upp. För att åstadkomma 

det föreslår förvaltningen en invändig målning av såväl skolans korridorer som 

klassrum. Inom ramen för projektet föreslås också att golvet i Arthur 

Engbergskolans gymnastiksal byts ut, akustiktak monteras upp i Stallbackens 

förskola och att ytskiktsförbättringar utförs på Sörgården och Gläntans förskola. Det 

har under en längre tid funnits ett behov av att byta ut golvet i Arthur 

Engbergskolans gymnastiksal och monteringen av akustiktak behövs för att 

förbättra ljudmiljön på Stallbackens förskola. På Sörgårdens är det 

gemensamhetsutrymmen, intilliggande befintlig matsal, personalkök, 

kontorsutrymmen och toalett som är i behov av renovering. 

Förvaltningen föreslår dessutom att byte av fönster på Gnarps skola, som fick 

startbesked tidigare i år, överförs från investeringsprojekt 11 136 till projekt 11 213. 

Orsaken är att byggpriserna gått upp i jämförelse med det kalkylerade priset så att 

samtliga investeringar som var planerade att ingå i projekt 11 136 inte längre ryms 

inom projektets budget. Kostnaden för att byta ut en stor del av befintliga fönster på 

Gnarps skola beräknas numera till 1 500 tkr. För ingen av de övriga åtgärder som 

föreslås ingå i projekt 11 213 kommer kostnaden att överstiga 500 tkr.  

Beslutsunderlag 

1. Hans-Åke Oxelhöjds och Thomaz Nordhs tjänsteutlåtande 2021-05-12, 

Upprustning av lokaler i samband med EPC-åtgärder, dokumentnr 125843.         

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det antaget.     

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(41) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 115 Dnr 2021-000224  

Boulebana Hagängsgården 

Ledningsutskottets beslut 

Verksamheten uppdras bereda möjliggörande av utomhusaktiviteter för 

Hagängsgårdens trygghetsboende och särskilda boende.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet. 

Verksamheten efterfrågar uppdrag att bereda möjliggörande av utomhusaktiviteter 

för Hagängsgårdens trygghetsboende och särskilda boende.    

      

Yrkanden 

Ordförande Stig Eng yrkar bifall till verksamhetens förslag till uppdrag.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner det antaget.  

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(41) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 116 Dnr 2020-000337  

Ny idrottshall i Bergsjö 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Ärendet går som information till kommunstyrelsen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet. 

Beslut kan inte fattas idag utan föredras som information istället. Ärendet går upp 

till kommunstyrelsen med det tjänsteutlåtande som kommer att finnas till hands för 

nästa kommunstyrelsesammanträde. 

Tre förslag på byggnation för idrottshall presenteras. Olika faktorer spelar in i 

förslagen, bland andra hur de passar in i omgivningen och hur byggnationerna 

balanserar på massan under dem.  

Byggstart och kostnadsbedömning har meddelats preliminärt och kommer att bli 

närmare beräknat inom kort.  

 

      

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(41) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 117 Dnr 2021-000082  

Omfördelning investeringsbudget 2021 för 
vattenreningsanläggningen vid Homons ÅVC 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunstyrelsen besluta att 

Från investeringsbudget 2021 avseende Matavfallsinsamling omfördela 100 tkr  

Tilldela 100 tkr till investeringsbudget 2021 för det nya projektet Vattenrening 

Homons ÅVC.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet. 

Omfördelning av investeringsmedel i syfte att tillse en vattenförsörjning som 

uppfyller Livsmedelverkets krav på vattenkvalitet.  

 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2021-05-03, 

Omfördelning av investeringsmedel 2021, dokumentnr 125687.  

 

Yrkanden 

Tor Tolander (M) yrkar bifall.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Tor Tolanders (M) förslag och finner det antaget.  

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(41) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 118 Dnr 2021-000087  

Egen regi för insamlingen mat- och restavfall 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunstyrelsen besluta att 

Anta att insamling av mat- och restavfall för Nordanstigs kommun kommer att gälla 

från 1 januari 2024 och ske genom egen regi (en kombination av privata utförare 

och egen regi).  

 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet. 

Nuvarande insamlingsentreprenad för mat- och restavfall löper snart ut.   

Nordanstig har avtal med entreprenör till och med 2021-12-31 med möjlighet 

förlängning 1+1 med oförändrade villkor med 6 månaders begäranstid. I avtalet 

finns option införande källsortering matavfall med ett års inställelsetid.  

 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2021-03-24, Egen regi, 

insamling mat- och restavfall, med bilaga, dokumentnr 124981. 

Förslag till beslut enligt tjänsteutlåtande: 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår ledningsutskottet föreslå 

kommunstyrelsen besluta  

att anta att insamling av mat- och restavfall för Nordanstigs kommun att gälla 

från 1 januari 2024 sker genom egen regi (en kombination av privata utförare 

och egen regi).   

 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

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

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(41) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 119 Dnr 2016-000123  

Information: Väg E4  

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kerstin Holmgren och Thomas Lenströmer från Trafikverket föredrar redovisning 

av förslag till vägplan E4-Knogberget-Gnarp. 

Enhetschef Douglas Helsing närvarar vid föredragningen.  

 

Preliminär tidsplan redovisas. Möjlig byggstart 2024/2025. Byggstart beror på 

medelstilldelning och regeringen byggstartsbeslut och eventuella överklaganden.  

Digital simulering av E4ans tänkta nya dragning presenteras.  

Trafikverket meddelar att frågor och funderingar från sammanträdet lyfts för att tas 

med till vidare planering av dragningen.  

 

Beslutsunderlag 

1. Presentation av tidsplan för E4 Knogberget-Gnarp, dokumentnr 126035.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(41) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 120 Dnr 2020-000294  

Gemensam utvecklingsinriktning för översiktsplanering 
i Sundsvallsregionen 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunstyrelsen besluta att 

Notera att ett för Sundsvallsregionens sex kommuner gemensamt förslag till 

utvecklingsinriktning har arbetats fram och kommer att publiceras på 

Sundsvallsregionens hemsida.  

Målsättningen är att i kommande process med översyn av kommunens 

översiktsplan inarbeta tillämpliga delar av utvecklingsinriktningen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Planarkitekt Helena Majforsen föredrar ärendet. 

Inom ramen för Sundsvallsregionen har samarbete bedrivits under flera år inom 

området fysisk planering. Nu finns ett förslag till gemensam utvecklingsinriktning 

för kommunernas översiktsplanering. Syftet med utvecklingsinriktningen är inte att 

ersätta kommunens mark- och vattenanvändningsplanering, utan att vara ett 

komplement i enlighet med Boverkets nya modell för översiktsplanering. Förslaget 

till utvecklingsinriktning för Sundsvallsregionen framgår av bilagt dokument samt 

ställningstaganden i en digital karta: https://karta.sundsvall.se/utvecklingsinriktning/  

I Nordanstigs kommun har revidering av översiktsplanen pågått en längre tid och 

således görs denna ej i enlighet med Boverkets nya modell för översiktsplan 2.1. 

Detta ärende syftar till att visa på kommunens viljeinriktning att använda 

utvecklingsinriktningen som ett underlag för kommande översiktsplanering.  

 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2021-05-10, Förslag till 

utvecklingsinriktning, med bilaga, dokumentnr 125786.  

      

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det antaget.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28(41) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 121 Dnr 2017-000381  

Information: Översiktsplanen 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Planarkitekt Helena Majforsen informerar om hur arbetet med Översiktsplanen 

fortskrider.  

Arbetet med att vidareutveckla och synkronisera de olika dokumenten är avancerat 

och stort. Deldokument i vilka det för närvarande pågår arbete är bland annat 

kulturmiljöprogrammet, LIS-planen, och samrådsredogörelse.  

 

Beslutsunderlag 

1. Information Översiktsplanen - presentation för LU 2021-05-18, 

dokumentnr 126115.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29(41) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 122 Dnr 2021-000213  

Information: Nationalföreningen för trafiksäkerhetens 
främjande informera om nollvisionen och lokal 
trafikstatistik 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Lars-Erik Abrahamsson från Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande 

(NTF) föredrar ärendet. 

 

NTF är en oberoende organisation som bildades 1934 och arbetar för allas rätt till 

en trygg och säker trafik. Man arbetar med information, utbildning och 

opinionsbildning för att öka trafiksäkerheten. Ledstjärnan för verksamheten är 

Nollvisionen, bilden av ett samhälle där ingen dör eller skadas allvarligt i trafiken. 

Presenterar sitt informationsmaterial om trafiksäkerhet och åtgärder för 

sammanträdesdeltagarna.  

Mer än hälften kör för fort på gator med hastighetsgräns 40 km/tim. Hastigheten på 

gator och vägar måste minska för att färre ska omkomma och skadas allvarligt. I 

genomsnitt räddas årligen 15 liv per sänkt km/tim. 

Som beslutsfattare kan man påverka till säkra hastigheter med åtgärder som att; 

sänkta hastighetsgränser, korsningar byggs om till cirkulationsplatser, 

hastighetsdämpande åtgärder på sträckor, passager, beteendepåverkan. 

Fler verktyg för hur beslutsfattare kan påverka trafiksäkerheten inkluderar; 

trafiksäkerhetsprogram, trafiksäkerhetspolicy, krav på trafiksäkerhet i 

upphandlingar, samt kampanjer och beteendepåverkande insatser. 

NTF har mer information att förmedla och erbjuder även utbildning via 

sin hemsida.  

  

Beslutsunderlag 

1. Material från NTF Gävleborg, dokumentnr 126112.      
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§ 123 Dnr 2019-000376  

Information: Utveckling av verksamheten på Ersk-
Matsgården. 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Ärendet går som information till kommunstyrelsen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och turismutvecklare Barbro Björklund informerar: 

 

Kommunen har tilldelats ett stort LOVA-bidrag. 

För bidraget kommer kommunen få möjlighet att under tre år underhålla marken på 

samma vis som man gjorde förr i tiden, utan traktor men med häst istället.  

Med häst kommer man att röja runt ria-smedjan och ria-ugnen. Man vill få fram 

smedjan och ugnen på ett bättre sätt så att dess arbetssätt kan belysas för besökare.  

Vissa odlingsinsatser kommer också att ske med äldre odlingsmetoder. 

Allt kommer att dokumenteras noga och en slutrapport efter de tre åren kommer att 

produceras. En eftersträvansvärd möjlighet är att man kan etablera ett så kallat 

museijordbruk.  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 124 Dnr 2020-000145  

Information: Redovisning för Gunnar Greibers 
stipendiefond 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Ärendet går som information till kommunstyrelsen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och turismutvecklare Barbro Björklund informerar: 

 

Kommunen har 1050 tavlor av Gunnar Greiber. 80 av dessa finns i förrådet. 200 

skisser ingår också i samlingen. Några tavlor är utlånade för utställning.  

47 st. har sålts, för pris mellan 1 tkr och 17 tkr, beroende på tavlornas kvalité. 

Inkomsterna för dessa placeras i Gunnar Greiber-fonden.  

Ärendet går som information till kommunstyrelsen. Dessförinnan ska ärendet 

kompletteras med en powerpointpresentation som också ska innehålla uppgift om 

totala summan i fonden.   
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§ 125 Dnr 2014-000499  

Information: Ostkustbanan 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

 

Om två veckor så är möte planerat med Trafikverket. De kommer att presentera 

sträckningen. Därefter kommer kommunen att lämna in sina synpunkter på 

sträckningen av banan. 

Ärendet planeras komma upp till kommunstyrelsen efter sommaren.  
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§ 126 Dnr 2021-000225  

Information: Röde 2:15 i Gnarp  

Ledningsutskottets beslut 

Ledningsutskottet fastlår inriktningsvis kommunens avsikt att köpa fastigheten 

Röde 2:15, köpet förutsätter att tomten saneras 

Tjänsteutlåtande och köpehandling, med köpeskilling uppgående till 1 mkr, ska 

tillkomma ärendet 

Beslutsgången går genom kommunfullmäktige.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

Tillsynsärenden pågår och förhandling hålls mellan tomtansvarig och kommunen. 

Förslag har lyfts till politiken från tomtansvarig att köpa tomten sanerad. 

Saneringen skulle troligen ta ca 6 månader. Verksamhetens förslag är att 

ledningsutskottet förklarar sin avsikt att köpa tomten och efterfrågar 

inriktningsbeslut i ärendet.  

Ordförande Stig Eng föreslår att tjänsteutlåtande och köpehandling (med 

köpeskilling som uppgår till 1 miljon kronor) ska upprättas inför att ärendet 

kommer upp till kommunfullmäktige.  

                 

Propositionsordning 

Ordförande Stig Eng ställer proposition på sitt förslag och finner det antaget.  
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Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34(41) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 127 Dnr 2020-000288  

Information: Nytt särskilt boende för äldre 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

Arbete med beredning av ärendet fortgår. Huvudplaceringen bedöms fortfarande 

vara nedanför macken i Bergsjö.  

      

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35(41) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 128 Dnr 2014-000123  

Information: Industriområdet i Harmånger. 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

Bygglov för skylt som informerar om försäljning av industrimark har legat vilande 

då exakt formulering av texten på skylten inväntats. Detta är nu på gång och ärendet 

kan snart fortgå varvid skylten kan sättas upp.  

      

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36(41) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 129 Dnr 2021-000211  

Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens 
spontankassa 2021 "Hyra mobil skatepark" 

Ledningsutskottets beslut 

Bevilja Föreningen Streetsports Nordanstig bidrag med 25 000 kronor.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Föreningen Streetsports Nordanstig söker bidrag ur kommunstyrelsens 

spontankassa till att hyra in en portabel skateramp under sommaren.  

 

Beslutsunderlag 

1. Hans-Åke Oxelhöjds och Helena Havelas tjänsteutlåtande 2021-05-04, Yttrande 

beträffande ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa 2021 från 

Streetsports Nordanstig gällande Hyra portabel skateramp, dokumentnr 125712, 

2. Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa 2021 ”Hyra mobil 

skatepark”, dokumentnr 125699.    

      

Propositionsordning 

Ordförande Stig Eng ställer proposition på verksamhetens förslag och finner 

det antaget.  

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37(41) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 130 Dnr 2021-000206  

Motion om sommarbuss för kommunsammanhållning 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunfullmäktige besluta att 

Avslå motionen med följande motivering: 

Kollektivtrafik är viktig för ett hållbart Nordanstig. Ett ökat kollektivt resande 

bidrar till samhällets tillgänglighet och ekologisk hållbarhet. Det kan även vara ett 

ekonomiskt effektivt sätt att resa både samhällsekonomiskt och för medborgaren. 

Det förutsätter dock att det är tillräckligt många resande per tur för att få en 

ekonomisk rimlig nivå samt även en ekologisk hållbarhet. Bedömningen är att det 

inte i dagsläget finns en tillräckligt stor efterfrågan för att motivera detta.    

 

Reservationer 

Tor Tolander (M) reserverar sig mot beslutet. 

  

Sammanfattning av ärendet 

Tor Tolander (M), Lars Hed (M), Michael Wallin (M) och Tua Eurén (M) har 

lämnat en motion om att införa en sommarbuss för en helare kommun. Detta med 

anledning av att X-trafik ställer in alla turer på linje 33 och 35 i sommar.  

Deras förslag att inrätta en ersättningsrutt med minst morgon och kvällsturer som 

sammanlänkar de delar av kommunen som nu saknar kollektivtrafik med dem som 

har den. Förslaget är att skapa en “buss-8:a” som går Bergsjö - Gnarp - Jättendal - 

Harmånger - Vattlång - Bergsjö. Med den lösningen kan alla kommunens unga och 

äldre nå utbud och människor i hela kommunen. Inte bara knyter en sådan lösning 

ihop alla längs stråket med alla andra utan skapar också kontakt med linje 34 för 

vidare resor inom och utom kommunen.  

De yrkar att  

• Frågan utreds och upphandling av utförare inleds omgående. 

• Beslutsrätt i frågan omedelbart delegeras till kommunstyrelsens ordförande och 

berörd verksamhetschef för att genomförandet skall möjliggöras. 

• Medel för detta tas från budgetöverskottet 2021 och att kostnaden inte får 

överstiga 2 mkr.  

• Utvärdera ”buss8:an” efter sommaren så att en eventuell fortsättning kan föras in 

i budgeten för 2022 (extra budget tillägg) och därefter som ordinarie rad i 

budgeten.    

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38(41) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 130 

  

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2021-05-03, Yttrande över 

motion om Sommarbuss, dokumentnr 125702,  

2. Motion om sommarbuss för kommunsammanhållning, dokumentnr 125582.  

 

Yrkanden 

Tor Tolander (M) yrkar att motionen beviljas.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Tor Tolanders (M) yrkande och finner 

verksamhetens förslag antaget. 

  

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 39(41) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 131 Dnr 2019-000454  

Motion om slopat karensavdrag till personal inom 
förskola, vård och omsorg. 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunfullmäktige besluta att 

Avslå motionen då det i dagsläget inte är lagligt genomförbart att slopa 

karensavdraget.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Sandra Bjelkelöv (SD) har lämnat en motion om slopat karensavdrag för person 

inom förskola, vård och omsorg. 

Sverigedemokraterna yrkar att utbildningsutskottet och omsorgsutskottet ser över 

hur karensavdrag för personal inom förskolan och omsorgen ska kunna tas bort eller 

kompenseras.  

 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2021-05-07, Yttrande över 

motion om slopat karensavdrag inom förskola, vård och omsorg, 

dokumentnr 125761,  

2. Motion om slopat karensavdrag till personal inom förskola, vård och omsorg., 

dokumentnr 116671.  

      

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det antaget.  

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 40(41) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 132 Dnr 2021-000207  

Redovisning ej avslutade ärenden 

Ledningsutskottets beslut 

Att återremittera ärendet för att utveckla ett tydligare beslutsunderlag.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Staben har sammanställt de ärenden som beslutats i kommunstyrelsen och i 

kommunfullmäktige och som inte är avslutade. 

Sammanställningen avser perioden från 1 januari 2015 till 31 december 2020.    

I diskussion ifrågasätts att motioner betraktas som ”pågående” i beslutsunderlaget 

när ärendena formellt pågått sedan flera år tillbaka, synligen utan att vidare bredas. 

Förtydliganden i underlaget efterfrågas.  

 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2021-05-06, 

Sammanställning av ej avslutade ärenden i kommunstyrelsen och fullmäktige, 

dokumentnr 125752, 

Förslag till beslut enligt tjänsteutlåtande: 

Godkänna redovisningen samt godkänna redovisade förslag till avskrivning av 

vissa ärenden.  

2. Redovisning av öppna ärenden i kommunstyrelsen., dokumentnr 125738, 

3. Redovisning av öppna ärenden i fullmäktige., dokumentnr 125737.    

 

Yrkanden 

Ordförande Stig Eng yrkar på att ärendet återremitteras för att utveckla ett tydligare 

beslutsunderlag.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.  

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 41(41) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 133 Dnr 2020-000255  

Information och övriga ärenden 

Extraärenden: 

-Personalärende 

 

Sammanfattning av extraärendet ”Personalärende” 

Tor Tolander (M) väcker ärendet och begär att ärendet dras utan närvaro av 

verksamhetspersonal. 

Ärendet dras i frånvaro av verksamhetspersonal. 

 

 

 

  

      

      

      

 

 


