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§ 174 Dnr 2022-000126 

Godkännande av dagordning 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen med redovisade ändringar. 

Sammanfattning av ärendet 

Ledningsutskottet ska fastställa dagordningen. 

 

Följande ärenden läggs till: 

Stig Eng (C) väcker extraärende ”Dammen vid Baståsen”. 

Petra Modée (V) anmäler fråga ”Arkiveringshandlingsplan”. 

 

Följande ärenden utgår: 

Ärendet Revidering av omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPSKL), 

Dnr 2022-000267, utgår i sin helhet. 
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§ 175 Dnr 2022-000100 

Kommunens påverkan av kriget i Ukraina 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund föredrar ärendet. 

Ärendet informeras fortsättningsvis som del av den löpande mötespunkten 

Verksamheten informerar. 
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§ 176 Dnr 2022-000127 

Verksamheten informerar  

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund och verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

 

Kommunchef Erik Hedlund informerar: 

-Processkartläggning pågår av verksamheten. Hittills har ca 250 stycken processer 

dokumenterats. Började med VoO, fortsätter med Stab, och T&S. Dessa ska mynna 

ut i informationshanteringsplaner och arkivpolicy. Processkartläggningarna kommer 

att läggs upp på kommunens intranät. 

Processkartläggningar ämnar leda till processeffektiviseringar och nya 

dokumenthanteringsplaner vilka kan förväntas under år 2023. 

Informationshantering leder också till uppdaterad arkivhanteringsutbildning.  

-Kommunen har anmält intresse för att arrangera ”servicepunkter” som kan erbjuda 

standardiserad service till medborgare på strategiska punkter åt medborgarna i 

kommunen där de kan, exempelvis, inleda och lämna in bygglovsärenden med 

kommunen. Dessa servicepunkter är konceptformade och ser likadana ut också i 

andra kommuner, med plats för varierade servicemöjligheter. Också staten skulle 

kunna delta i detta projekt. Möjligen kan detta kombineras med ”nära arbetsplatser” 

åt medarbetarna för att minska resorna.  

-Näringslivsfrågor diskuteras med Region Gävleborg vilka nu har projektmedlen 

och skapat ett arbetsteam, ”Team Gävleborg”. Teamet arbetar exempelvis med 

investeringar, hållbar export och transportfrågor. 

-Nya anställda har påbörjat tjänst på Hälsingerådet. De har besökt kommunen och 

samtal förs om de olika saker som finns gemensamt har att arbeta med.  

-Risk- och sårbarhetsanalys pågår igen efter pandemin. Utbildning ligger först ut. 

 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar om Tillväxt och Service: 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar om följande aktuella ärenden 

inom Tillväxt och Service: 

-Verksamheten tuffar på och det är en del frånvaro. Vi ligger i snitt på 10–15 

personer. Det går bra ekonomiskt. Effekten av EPC börjar vi nu se tydligt, våra 

kostnader mot Nordanstigs Bostäder AB minskar rejält. 

-Sammanslagning är att vänta av enheterna Kost och städ samt Transport- och 

bilpool.  
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Forts. § 176 

 

-ErskMats  

ErskMatsgården har haft ca 2000 besökare under sommaren och har högre intäkter 

än i fjol. 

-Vägvalsutredning Avlopp  

Möte har skett avseende vägvalsutredningen. Ledningsutskottets ordförande, 

NordanstigsVatten AB´s styrelse, samt representanter från MittsverigeVatten AB 

deltog. En workshop har genomförts och kommer upp som ärende på nästa 

Ledningsutskottet. 

-Hoglands bredbandsärende har nått förlikning. 

-Vattenvårdsprojektet 

Man räknar på kostnad för att få igång vattenkraftverken. En sammanställning av 

inkomna anbud är på gång. 

 

-Fiberprojekten fortlöper men ett stopp har uppstått vid någon fastighet.  

-Räddningsstationen i Jättendal 

Då verksamheterna förändras i byggnaden har de behov av nya lösningar avseende 

parkeringsplatser och logistik. Kommunen har sökt förslag på lösningar och en är 

på väg att utarbetas med tomtägare i närheten till räddningsstationen.  
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§ 177 Dnr 2022-000187 

Beslut: Skattesats 2023 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunfullmäktige besluta att 

Fastställa skattesatsen för 2023 till 22:51 kronor per skattekrona, det vill säga 

oförändrad. 

Sammanfattning av 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 Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2022-08-29, Skattesats 2023 

Nordanstigs kommun, dokumentnr 132641. 

Propositionsordning 

Ordförande Stig Eng ställer proposition på verksamhetens förslag och finner 

det antaget. 
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§ 178 Dnr 2022-000128 

Verksamhetsuppföljning för Ledningsutskottets 
verksamheter och ekonomi 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonom Kalle Olsson och verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet.  

Månadsuppföljning avser ekonomisk uppföljning. Månadsrapporterna avser 

verksamhetsuppföljning. 

 

Månadsuppföljning  

Månadsuppföljning Stab, ekonom Kalle Olsson informerar: 

Preliminära delårssiffror presenteras. 

Personalbeläggningen på Stab och ekonomienhet avviker från planerat och medför 

ett oplanerat överskott.   

 

Månadsuppföljning T&S, ekonom Kalle Olsson informerar: 

Preliminära delårssiffror presenteras. 

-Teknik och hållbarhet 

Bredbandsbidrag skapar ett överskott.  

-Samhällsbyggnadsenheten ska anställa personal. Kostnader för konsulter medför 

att enhetens budget går plus minus noll. 

-Kost och Städ 

Två faktorer ger att en budgetavvikelse har uppstått. Enheten är underbemannad 

och samtidigt går matpriserna upp.  

-Mark och exploatering 

Tomter säljs och skapar intäkter. Dessa intäkter används senare för 

investeringsmedlen vid byggnation.  

-EPC 

Energieffektiviseringar har ett positivt utfall på budget över lag och bidrar betydligt 

till besparingar i budgeten. 
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Politikerkostnader  

Ekonom Kalle Olsson informerar: 

Kostnaderna är något dyrare än i fjol men planerad budget har hållits utan 

avvikelse.  

Den preliminära delårsrapporten spår att kommunen kommer att ha intäkter som 

överstiger planerad budget. 

 

Månadsrapport Tillväxt och service 

Månadsrapport, T&S, verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

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

som avviker. Följande ärenden lyfts fram till kommunstyrelsen: 

-Ingen siffra avviker.  

 

Beslutsunderlag 

1. Månadsrapport Augusti 2022, dokumentnr 132842. 
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§ 179 Dnr 2022-000269 

Uppföljning investeringsbudget 2022 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna redovisningen av 2022 års investeringsbudget per 31 augusti. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonom Kalle Olsson föredrar ärendet. 

Vid årets uppföljning av investeringar baserad på augusti månads uppföljning visar 

prognosen på ett överskott om 36 116 tkr. Faktiskt bokfört efter åtta månader 

är 34 890 tkr av budgeterade 140 129 tkr. 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Kalle Olssons tjänsteutlåtande 2022-09-09, Uppföljning 

investeringar 2022-08-31, dokumentnr 132775, 

2. Investeringsbudget 2022 Uppföljning 220831, dokumentnr 132820. 

Propositionsordning 

Ordförande Stig Eng ställer proposition på verksamhetens förslag och finner 

det antaget. 
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§ 180 Dnr 2017-000323 

Information: Effektiviserings- och 
moderniseringsprojekt inom fastighetsbeståndet. EPC-
projekt 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Thomaz Nordh informerar: 

Verksamheten redovisar kommunens solenergieffektiviseringar.  

Idag är 12 stycken anläggningar i drift. EPC-projektet omfattar 10 anläggningar. 

Anläggningarna är projekterade så vi använder elektriciteten själv vid 

varje fastighet. Solenergieffektiviseringarna gör att vi nu producerar ca 10% av vårt 

totala årsbehov. 

Beslutsunderlag 

1. Presentation Solceller LU 220913, dokumentnr 132956. 
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§ 181 Dnr 2022-000262 

Information: Ombyggnation av Stallet 

Ledningsutskottets beslut 

Ärendet bör återkomma med beslutsunderlag till kommande sammanträde 

för ledningsutskottet.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd och enhetschef Thomaz Nordh informerar: 

Byggnaden Stallet i Strömsbruk har diskuterat av politiken förr avseende 

renovationer och möjliga förutsättningar för verksamheterna den kan möjliggöra. 

Lokaler i byggnaden tillser också behov som Strömsbrukbygden har av exempelvis 

gym/idrottshall. Behovet av en förskola är stort och byggnaden kan renoveras för att 

fortsätta användas som sådan.  

Ett provisoriskt förslag utarbetas av verksamheten vilket avväger möjligheter att 

tillgodose behov och skapa bra förutsättningar för bygden. Ledamöternas åsikter 

efterfrågas av verksamheten. 

Ledamöterna ser positivt på att verksamheten utarbetar ett förslag till beslut om 

renoveringar. Verksamheten avser därför att ta fram beslutsunderlag till 

nästkommande sammanträde för ledningsutskottet. 

Beslutsunderlag 

1. Presentation Stallet LU 220913, dokumentnr 132952. 

Propositionsordning 

Ordförande Stig Eng ställer proposition på verksamhetens förslag och finner 

det antaget. 
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§ 182 Dnr 2022-000209 

Information: Kortsiktig lösning SÄBO-platser 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd och enhetschef Thomaz Nordh informerar: 

En beräknad tidsaxel presenteras för när tillfällig lösning för SÄBO-platser kan vara 

på plats. 

Tidsplanen är hårt åtstramad då man vill ha den tillfälliga lösningen på plats så snart 

som det går. Bygglovsprocesser har inletts av verksamheten. Innan jul hoppas man 

att de första tillfälliga SÄBO-platserna ska vara uppförda och redo för att 

möjliggöra inflyttning. 

Beslutsunderlag 

1. Preliminär tidplan tillf. SÄBO LU 220913, dokumentnr 132953. 
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§ 183 Dnr 2020-000288 

Information: Nytt särskilt boende för äldre 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd och enhetschef Thomaz Nordh informerar: 

Just nu står arbetsprocessen stilla. En översiktlig tidslinje efterfrågas för att ge 

enklare översyn över hur arbetet går framåt. 
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§ 184 Dnr 2020-000337 

Information: Ny idrottshall i Bergsjö 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd och enhetschef Thomaz Nordh informerar: 

Diskussion om byggnadsförslag och prisbilder förs. Man vill begränsa tidigare 

redovisade översiktliga kostnaderna för projektet. Möte sker i veckan med 

intressenter för att diskutera underlag och förslag.  

En översiktlig tidslinje efterfrågas för att ge enklare översyn över hur arbetet går 

framåt. 
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§ 185 Dnr 2016-000123 

Information: Väg E4 Kongberget-Gnarp 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar:  

Ärendet föredras tillsammans med ärendet för information om 

Ostkustbanan (§ 186). 

Ledningsutskottet följer löpande utvecklingen kring ombyggnaden av nya E4-vägen 

och Ostkustbanan och genom kommunen. Dessa två projekt ska eventuellt dras 

längs samma sträcka ett stycke. 

Kommunen har lämnat remissvar med anmärkande avseende planerade och 

alternativa dragningar av Ostkustbanan och nya E4:an. Kommunen har bland annat 

lyft vid diskussioner avseende dragningarna av projekten, att naturreservat och lokal 

näringsverksamhet på orten nu inte ska drabbas. 
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§ 186 Dnr 2014-000499 

Information: Ostkustbanan 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar:  

Ärendet föredras tillsammans med ärendet för information om Väg E4 (§ 185). 

Ledningsutskottet följer löpande utvecklingen kring ombyggnaden av Ostkustbanan 

och nya E4-vägen och genom kommunen. Dessa två projekt ska eventuellt dras 

längs samma sträcka ett stycke. 

För närvarande sker inte så mycket på denna front. 

Kommunen har lämnat remissvar med anmärkande avseende planerade och 

alternativa dragningar av Ostkustbanan och nya E4:an. Kommunen har bland annat 

lyft vid diskussioner avseende dragningarna av projekten, att naturreservat och lokal 

näringsverksamhet på orten nu inte ska drabbas. 
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§ 187 Dnr 2017-000381 

Information: Översiktsplan  

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Douglas Helsing informerar: 

Workshop har genomförts med intressenter och närliggande parter. 

Man ser stor utvecklingspotential norrut och ut mot kusten. Samarbeten med parter 

utanför kommunen har stor betydelse för utvecklingen inom den, exempelvis 

avseende kommunikationer då ca 40 % av befolkningen arbetar utanför kommunen. 

Kommunen har många ”samhällsnoder” men saknar en tydlig centralort.  

Skog och turism har också stor betydelse i kommunen.  

Verksamheten kommer att gå ut med Sammanfattad information och man kommer 

att ta fram vidare underlag, bland annat utifrån det workshopen belyste.  

Behovet av ytterligare personalresurser diskuteras för att driva projektet framåt.  

Tidsplanen bör uppdateras för ledamöternas förenklade översikt. 
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§ 188 Dnr 2021-000322 

Information: Pedagogisk lunch med Kost och Städ 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Enheten Kost och städ besöker sammanträdet.  

Enhetschef Signhild Edström och Anna-Karin (Kajsa) Bennet informerar om den 

kost som verksamheten tillreder åt hemtjänst och äldre.  

Diskussion och frågor rör informationsetikett på lådan, kostnader, näringsvärden, 

näringsanalyser, hälsa, råvaruursprung, uppköp, och allmänt.  
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§ 189 Dnr 2022-000129 

Information och övriga ärenden 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika ärenden och även 

väcka eventuella extraärenden. 

 

Fråga 

Petra Modée (V) ställer fråga avseende kommunens Arkiveringshandlingsplan. 

”Det har uppgetts att Fiberstadens loggar raderas efter tre månader. Stämmer det?” 

Frågan kopplas också till behovet av ett digitalt arkiv.  

Verksamheten ska utreda frågan och återkomma.  

 

Extraärende: 

-Dammen vid Baståsen 

 

Dammen vid Baståsen 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet väcks av Stig Eng (C). 

Ärendet föredras av verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd. 

Dammen har stora läckage. Vem som står för ägarskapet är under fråga, och därmed 

vem som har rätt att underteckna avtal och vem som ska motta betalningar. 

Frågorna har betydelse för att kunna gå framåt med åtgärder som behöver 

genomföras.  

Ett så kallat ”moment 22” uppstår då pengar saknas till åtgärderna och kommunen 

inte kan betala ut pengar utan legal mottagare. 

Möjligheter med överfallsdam, sjötröskel osv diskuteras för att komma runt det. 

Diskussion kommer också att föras på det styrgruppsmöte som sker i morgon. 
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§ 190 Dnr 2021-000018 

Verksamhetsbesök  

Sammanfattning av ärendet 

Vid dagens sammanträde besöker ledningsutskottet Gnarps nya förskola och skola. 

 

 


