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§ 121 Dnr 2017-000351  

Godkännande av dagordning 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen med redovisade ändringar.  

Sammanfattning av ärendet 

Följande ärende läggs till dagordningen: 

-Ansvarig för kraftverksbyggena då de läggs ned? 

 

Följande ärende utgår från dagordningen:  

-Framtida projekt - förtätningsområden Bredband, Dnr 2019-000405.      
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§ 122 Dnr 2020-000115  

Coronavirusets inverkningar på Nordanstigs kommun 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund informerar: 

Situationen är mycket lugn. Krisledning sker en gång i veckan. I övrigt finns 

ingenting att rapportera.     

      

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(30) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 123 Dnr 2020-000171  

Verksamheten informerar  

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund och verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar. 

 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

-Ersk-Mats Hälsingegård: stängt för säsongen. 2335 besökare i somras. Flera bussar 

har kört från Västkusten i sommar, de har ställt om sina resor när deras besöksmål 

ställde in, flera av dessa har också redan planerat in att återkomma nästa sommar. 

Inkomster på ca 200 000 kr denna säsong.  

Personalen har slitit. De kommer till nästa KS och informerar om Ersk-Mats 

verksamhet.  

-Marknader kommer sannolikt inte att arrangeras i år med hänvisning  

till Corvid-19. 

-Man vill kunna tillse infrastruktur för el-intensiv verksamhet i kommunen.  

Ett möte för utvecklingsprojekt har hållits tillsammans med andra intresserade 

kommuner. Ansökning till Tillväktsverket inleds. Problem som finns är att 

tillgängligheten till elnätet är begränsat. Alternativa el-produktioner eftersöks, 

exempelvis vindkraftverk.  

-Översiktsplanen: Arbetet går framåt, stora delar av den uppdateras och i egentlig 

mening så är det en ny översiktsplan som man skapar. Omfattningen på arbetet är 

stort och mer arbete kan tillkomma: skulle stora förändringar i markanvändningen 

krävas behövs samrådssamtal vilket förlänger tidsåtgången.  

Arbetet med översiktsplanen som görs nu ger en bra grund för framtida 

uppdateringar. Att digitalisera den kan bli relevant i framtiden.  

-Nya tidtabeller för kollektivtrafiken. 

Flera samråd med regionen har skett. Beslut om vilka förändringar som ska göras 

tas i Regionen. Justeringar har gjorts utifrån besparingsambitioner. Vissa enskilda 

turer, på tidpunkter där det nästan inte åker någon, dras in. För att en tur ska vara 

kostnadseffektiv så ska i snitt 5 passagerare finnas på turen. Hur turerna har 

marknadsförts av både kommun och region ifrågasätts.  

Framtida besparingskrav kan tillkomma som en effekt av Corvid-19. 

-E4:an: 

Start av byggarbete kan påbörjas 2025/26. Arbetet kan vara klart till 2030. Arbete 

med Ostkustbanan kommer också att vara en stor del av det som sker framöver och 

kan påverka överväganden avseende byggnadsstrategier för E4an. Kommunerna 

med Ostkustbolaget AB vill att ostkustbanan ska vara klar 2030/35, detta lyfts till 

regeringen.   
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Detaljplan för E4an utarbetas nu. Granskningsskede av detaljplanen sker under 

2021 och kan fastställas 2023. Projektering går framåt. Vägplanen kan dock inte 

överlappa andra detaljplaner och det skapar frågor om hur man gör med de 

detaljplaner som finns längsmed planerad dragning av E4an, exempelvis i Gnarp. 

Verksamheten behöver planera för vilka projekt, uppdrag och kostnader som detta 

kan medföra. 

 

Kommunchef Erik Hedlund informerar: 

-Digitaliseringsråd har skapats för att få verksamhetseffektiviseringar i 

verksamheten. Behov och synergieffekter ska uppnås. 

-Enhetschefen för Utveckling och Upphandling arbetar sin sista vecka här nu. 

-Möte har skett med företaget Generation Pep som arbetar för att få ungdomar i 

rörelse. De arbetar exempelvis genom skolan. Folkhälsofrågan är viktig även i vår 

kommun, också för tillväxt.  

-En chefsdag planeras 7/11, utbildningsdag kring exempelvis Agenda 2030. 

-En politikerdag planeras 19/11, utbildningsdag kring exempelvis Agenda 2030. 

-Medborgardialoger planeras kring trygghetsfrågor med kommun och medborgare 

kommer att genomföras, polisen deltar.           
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§ 124 Dnr 2018-000290  

Verksamhetsuppföljning för Ledningsutskottets 
verksamheter och ekonomi 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund och verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar. 

Ekonom Irina Alexeeva och Kalle Olsson medverkar. 

I väntan på att delårsbokslutet fastställs presenteras månadsuppföljning och 

månadsrapporter preliminärt muntligen. Underlag och siffror presenteras 

nästkommande ledningsutskott i samband med delårsbokslutet. 

 

Kommunchef Erik Hedlund informerar: 

Kommunikation går plus 168 tkr. Revision går plus minus noll. STAB har för 

närvarande ett ordentligt överskott, ca 1 mkr. 

 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

Enheten Avfall och Återvinning har högre kostnader i år då medborgarna använt 

återvinningsstationerna i jämförelsevis högre omfattning än tidigare.  

Enheten Kost och städ går ca plus en miljon. De har ännu inte kommit igång med 

inköp av ekologiska varor.  

Enheten Kultur och fritid går minus 1,5 mkr. Ersk-Matsgården kostar mer i år då de 

haft fler besökare och större verksamhet. Även badhuset har inlett sin verksamhet. 

Med verksamheten i Bergsjögården ingår också vissa nya kostnader.  

Enheten Transport och bilpool går minus 800 tkr då ingen uthyrning ger inkomst.  
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§ 125 Dnr 2020-000062  

Redovisning politikerkostnader 2020 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomerna Kalle Olsson och Irina Alexeeva informerar: 

Kommunchef Erik Hedlund och verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar. 

Ekonom Irina Alexeeva och Kalle Olsson medverkar. 

I väntan på att delårsbokslutet fastställs politikerkostnader preliminärt muntligen. 

Underlag och siffror presenteras nästkommande ledningsutskott i samband med 

delårsbokslutet.  

Många möten har blivit billigare med anledning av färre deltagare, alternativt 

inställda möten.  

Politikerkostnaderna upplevs har stabiliserat sig. 

Redovisning politikerkostnader är en stående punkt månadsvis.  

          

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(30) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 126 Dnr 2020-000073  

Uppföljning investeringsbudget 2020 

Ledningsutskottets beslut 

Att godkänna redovisningen av 2020 års investeringsbudget per 31 augusti.        

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet:  

Vid årets uppföljning av investeringarna baserad på augusti månads bokföring visar 

prognosen på ett överskott om 13 226 tkr. Faktiskt bokfört efter åtta månader är 18 

610 tkr av budgeterade 52 252 tkr.  

Att man faktiskt bokfört 18 610 tkr av budgeterade 52 252 tkr efter åtta månader har 

sin förklaring av att man bl.a. inte fått in fakturor ännu. Detta finns med i prognosen 

på helåret, skillnaden beräknas inte vara så stor då.  

Om verksamheten kunde ha rutinenlig redovisning varannan månad så anser de att 

detta skulle vara en tydlig återrapportering.         

Beslutsunderlag 

Godkänna redovisningen av 2020 års investeringsbudget per 31 augusti.  

-Erik Hedlunds och Marianne Unborgs tjänsteutlåtande 2020-09-11, Uppföljning 

investeringsbudget 2020, dokumentnr 121844. 

-INVESTERINGSBUDGET 2020 UPPFÖLJNING 2020-08-31, dokumentnr 

121805.    

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till verksamhetens förslag.       

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det antaget.      
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§ 127 Dnr 2020-000230  

Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat 

Ledningsutskottet förslår 

Kommunfullmäktige besluta 

Att Nordanstigs kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 7 

november 2006 (”Borgensförbindelsen”), vari Nordanstigs kommun åtagit sig 

solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sveriges AB:s 

(publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger 

företräda Nordanstigs kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för 

ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande 

till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer. 

Att Nordanstigs kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Nordanstigs 

kommun den 18 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests 

medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa 

anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, 

alltjämt gäller. 

Att Nordanstigs kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Nordanstigs 

kommun den 17 oktober 2011, vari Nordanstigs kommuns ansvar för 

Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller. 

Att uppdra till firmatecknare att för Nordanstigs kommuns räkning underteckna alla 

handlingar med anledning av detta beslut.         

Sammanfattning av ärendet 

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet 

ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av 

fullmäktige. 

Även Regressavtalet och Garantiavtalet riskerar, mot bakgrund av reglerna om 

preskription, att bli ogiltiga efter tio år. 

Giltighetstiden för Nordanstigs kommuns Regressavtal och Garantiavtal riskerar 

således inom kort att löpa ut. 

Med hänsyn till att dessa utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och 

den betydelse avtalen har för Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt 

att Nordanstigs kommun innan avtalens giltighetstid löper ut fattar ett beslut i 

fullmäktige, på det sätt som anges ovan, som bekräftar att avtalen alltjämt är 

gällande, samt därefter undertecknar en separat sådan bekräftelse av avtalen. 

För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt 

förfarande för samtliga bekräftelser och att borgensförbindelsen således ska 
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bekräftas i samband med avtalen. När detta har skett har såväl borgensförbindelsen 

som avtalen förlängts ytterligare en tioårsperiod.  

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2020-07-16 

Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmars ansvar för 

motpartsexponeringar avseende derivat, dokumentnr 121268.    

2. Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för 

motpartsexponeringar avseende derivat, dokumentnr 119978.    

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall.          

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det antaget.      
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§ 128 Dnr 2020-000232  

Revidering av Budgetprocess och ersättningsmodell 
avseende Hälsinglands utbildningsförbund 

Ledningsutskottet förslår 

Kommunfullmäktige besluta 

Att godkänna revideringen av ”Budgetprocess och ersättningsmodell fr o m 2020 

avseende Hälsinglands utbildningsförbund”.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25 §161 att godkänna den nya 

ersättningsmodellen för Hälsinglands utbildningsförbund.  

Modellen behöver uppdatera avsnitt ”Övrigt”, avseende uppdatering av 

befolkningsprognoser som bör följa kommunernas fastställande av 

befolkningsprognoser i samband med kommunernas budgetbeslut i juni. 

Förändringen överensstämmer redan med hur kommunen fastställer 

befolkningsprognosen i budgetarbetet. 

Det ger också en bättre förutsättning för förbundet i dess budgetarbete.  

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2020-07-21, Revidering av 

Budgetprocess och ersättningsmodell avseende Hälsinglands 

utbildningsförbund, dokumentnr 121303. 

2. Bilaga ärende 2020-000232, (Budgetprocess och ersättningsmodell fr o m 2020 

Hälsinglands utbildningsförbund) dokumentnr 121305.     
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§ 129 Dnr 2018-000058  

Inventering av grå-ytor 

Ledningsutskottets beslut 

Att godkänna redovisningen.     

Sammanfattning av ärendet 

Kommunekolog Trollet Ingelman Åslund föredrar ärendet. 

En inventering av ”grå-ytor” i kommunen har genomförts. ”Grå-ytor” innebär 

mycket oordnad mark i kommunen, det är mark som är belägen nära bebyggelse 

och generellt i behov av sly-röjning men som över tid stått utan insatser. Denna 

mark kan ibland innebära fara, ibland sänka upplevelsen av området, sänka nyttan 

och standard samtidigt som den väcker negativa känslor.  

Att rusta upp grå-ytorna, genom röjning, gallring och upprustning kostar pengar. 

Har röjning och gallring inte gjorts i tid så kostar det mer att genomföra när det väl 

genomförs.  

Potential finns för att höja standarden och upplevelsen av flera områden i 

kommunen.  

Inventeringen som har gjorts avses ligga till grund för en förvaltningsplan.      
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§ 130 Dnr 2020-000226  

VA-taxa 2021, Nordanstig Vatten AB 

Ledningsutskottets beslut 

Att återremittera ärendet för att behandlas på nästa ledningsutskott.    

Sammanfattning av ärendet 

Ola Wigg (S) föredrar ärendet. 

Styrelsen i Nordanstig Vatten AB har 2020-05-27, § 17, behandlat förslag till 

anläggnings- och brukningsavgifter för verksamhetsåret 2021. 

Förslaget innehåller oförändrade anläggningsavgifter för 2021 men en höjning av 

den rörliga avgiften med 3%, höjning av lägenhetsavgiften med 3% samt höjning av 

grundavgiften med 3%, samtliga att gälla inom vatten och avlopp för 2021.  

Ett problem kan vara att ambition att få in fler anslutningar saknas.         

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2020-08-18, VA-taxa 2021, 

Nordanstig Vatten AB, dokumentnr 121557. 

Förslag till beslut enligt tjänsteutlåtande: 

Att godkänna oförändrade anläggningsavgifter att gälla inom vatten och avlopp 

för år 2021. 

Att godkänna en höjning av den rörliga avgiften med 3% att gälla inom vatten 

och avlopp för år 2021. 

Att godkänna en höjning av lägenhetsavgiften med 3% att gälla inom vatten och 

avlopp för år 2021. 

Att godkänna en höjning av grundavgiften med 3% att gälla inom vatten och 

avlopp för år 2021. 

Att fastställa grunder och principer för VA-taxa 2021. 

2. VA-taxa 2021, Nordanstig Vatten AB, dokumentnr 120791.   

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall. 

Ordförande Stig Eng (C) yrkar på återremiss till nästa ledningsutskott.        

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde 

eller återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras. 
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§ 131 Dnr 2020-000251  

Redovisning ej avslutade ärenden i kommunstyrelsen 
och fullmäktige 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna redovisningen samt att uppdra kommunchef Erik Hedlund att följa upp 

redovisade ärenden.     

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande Stig Eng (C) föredrar ärendet. 

Staben har sammanställt de ärenden som beslutats i kommunstyrelsen och i 

kommunfullmäktige och som inte är avslutade. 

Sammanställningen innehåller de beslut som fattas från 1 januari 2019 till 31 

december 2019.      

Beslutsunderlag    

1. Erik Hedlunds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2020-08-31, 

Sammanställning av ej avslutade ärenden i kommunstyrelsen och fullmäktige, 

dokumentnr121687. 

2. Redovisning av öppna ärenden i fullmäktige, dokumentnr121686. 

3. Redovisning av öppna ärenden i kommunstyrelsen, dokumentnr121685.      
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§ 132 Dnr 2020-000160  

Detaljplan Jättendals Gärde 

Ledningsutskottets beslut 

Det har inte framkommit några juridiska skäl att förvärva fastigheten efter det 

som framkommit.  

Verksamheten uppdras förmedla beslutet till berörda parter.     

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet. 

Advokat Katja Hedberg, från advokatfirman Gustafsson, Arnbom & Hedberg, 

närvarar digitalt. 

Enhetschef Douglas Hälsing närvarar. 

Advokat Katja Hedberg föredrar de juridiska aspekterna av ärendet. 

Diskurs om historiska handläggningsrutiner sker. Det kan hända att nya ärenden 

med liknande problematik i handläggningen framkommer framöver.  

Av verksamheten efterfrågas ett demokratiskt beslut som samtliga 

ledningsutskottets ledamöter kan vara samstämmiga i. Ledningsutskottets ledamöter 

är samstämmiga i att det i dragningen av ärendet inte har framkommit några 

juridiska skäl att förvärva fastigheten efter det som framkommit.                             

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förslaget och finner det antaget.      
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§ 133 Dnr 2020-000258  

Uppföljning av inköpssamverkan Hälsingland 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Upphandlingsstrateg Ingvar Berg informerar: 

Rollen som upphandlingsstrateg avser att uppnå tre huvudsyften: bästa skatteeffekt per 

krona, minskade avsteg från LOU samt, fler offentliga affärer till Nordanstigs företag. 

Bästa effekt per skattekrona innebär att kommunen helt enkelt ska bli bättre på att 

upphandla och därmed få ut mesta möjliga effekt för våra skattemedel oaktat om 

fokus är lägsta pris eller att höja kvalitén till bibehållen kostnad. Detta uppnås 

genom att komplexa upphandlingar sammanhålls av upphandlingsstrategen och 

genom stöd och utbildning av förvaltningen. 

Det finns en risk för ökade kostnader genom sämre upphandlingar. 

Minskade avsteg från LOU innebär att kommunen ska bli ännu bättre på att hålla 

sig inom ramen för regelverket och därmed minimera misstag som kan innebära att 

företag och ytterst medborgare drabbas. Detta uppnås genom stöd och utbildning av 

förvaltningen. Avtalsuppföljning haltar. 

Fler offentliga affärer till Nordanstigs företag, och därmed mer skatteintäkter via 

lokala upphandlingar, kan betyda att de lokala företagen blir bättre på att ta hem 

offentliga affärer från utanför kommunen. Detta uppnås genom att i dialog med 

Näringslivsenheten utbilda och samverka med företagen. 

Mängden upphandlingar har inte minskat i samma omfattning som resurserna. 

Administrationen har ökat mycket pga. nätverket/samverkan. Flyttas en gemensam 

upphandling till enskild kommun (Nordanstigs) så hinner inte upphandlingsstrategen 

med att utföra alla upphandlingar själv. 

LOU sätter gränser, men möjlighet finns genom bra kravställning. Upphandling 

både i Kommers och Ciceron innebär svårigheter att följa upp. I snitt kan 20 % 

också sparas på områden som inte har konkurrerat rätt. Genom bra/bättre 

upphandlingar minskar kommunens kostnader och man slipper skära på resurser.        

Genom upphandlingar riktade mot Arbetsintegrerade sociala företag (ASF-

upphandlingar) har det skapats arbeten till människor som står utanför 

arbetsmarknaden. Detta arbete har kommunen uppmärksammats för nationellt samt 

också skapat möjligheter att de som står långt utanför arbetsmarknaden.          

Beslutsunderlag 

1. Information och uppföljning av avtal för inköp Hälsingland,  

dokumentnr 121919. 

2. Förslag till samverkansavtal Inköp Gävleborg rev 20200306,  

dokumentnr 120708.                         
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§ 134 Dnr 2019-000342  

Informationssäkerhetspolicy för Nordanstigs kommun 

Ledningsutskottet förslår 

Att kommunfullmäktige antar att förlänga giltighetstiden på kommunens 

informationssäkerhetspolicy till 2023-12-31 

Att kommunfullmäktige antar att förlänga giltighetstiden på kommunens riktlinjer 

för informationssäkerhet till 2023-12-31 

Att följa upp att kommunfullmäktige gett direktiv till bolag, stiftelser och 

föreningar vid respektive bolags-, stiftelse- och föreningsstämma om att följa 

kommunens informationssäkerhetspolicy.          

Sammanfattning av ärendet 

Informationssäkerhet innebär att säkerställa alla kommunens 

informationstillgångars: tillgänglighet, riktighet, konfidentialitet och spårbarhet. 

Kommunens informationssäkerhetspolicy och riktlinje för informationssäkerhet 

som beslutades 2019-12-16 med giltighetstid till 2020-12-31 behöver förlängas till 

2023-12-31. 

Vidare så behöver det följas upp att kommunens bolag, stiftelser och föreningar 

blivit informerad om att följa denna informationssäkerhetspolicy. 

Inga ändringar är gjorda i dokumenten utan det är bara en förlängning av 

dokumentens giltighetstid som behöver beslutas.    

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Morgan Norells tjänsteutlåtande 2020-08-17, Revidering av 

informationssäkerhetspolicy, med bilagor, dokumentnr 121515.                 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förslaget och finner det antaget.      
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§ 135 Dnr 2020-000216  

Policy för kommunikation 

Ledningsutskottet förslår 

Kommunstyrelsen att anta förslag till Kommunikationspolicy.  

Att under rubriken ”Tillgänglig och snabb” lägga till meningen: ”Samt säkerställer 

god tillgänglighet till allmänna handlingar.”   

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund föredrar ärendet. 

Förvaltningen har på uppdrag av ledningsutskottet tagit fram ett förslag till 

kommunikationspolicy för verksamhet och politik. Policyn kompletterar Riktlinjer 

för kommunikation som verksamhet och politik redan har att förhålla sig till.     

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Lars Larssons tjänsteutlåtande 2020-08-18, 

Kommunikationspolicy, dokumentnr 120685. 

2. Kommunikationspolicy förslag, dokumentnr 121538.   

Yrkanden 

Tor Torlander (M) yrkar att under rubriken ”Tillgänglig och snabb” lägga till 

meningen: ”Samt säkerställer god tillgänglighet till allmänna handlingar.”        

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition och finner förslaget samt yrkande antagna.        
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§ 136 Dnr 2020-000250  

Remiss av SOU 2020:8 Starkare kommuner - med 
kapacitet att klara välfärdsuppdraget (Yttrande i 
Kommunutredningen) 

Ledningsutskottet förslår 

Att Kommunstyrelsen stödjer Småkoms remissvar till utredningen ”Starkare 

kommuner”. Förvaltningen föreslår vidare att Kommunstyrelsen lämnar remissvar 

till utredningen genom hänvisning till Småkoms förslag.   

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen beslutade den 9 februari 2017 att tillkalla en parlamentariskt 

sammansatt kommitté för att utarbeta en strategi för att stärka kommunernas 

kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera sina utmaningar. Kommittén gavs 

även i uppdrag att utreda förutsättningarna för att ge kommunerna generella 

möjligheter till avtalssamverkan. Kommittén antog namnet Kommunutredningen. 

Statens offentliga utredningar, SOU, har lämnat ett slutbetänkande på 762 sidor, 

vilken gått ut på remiss. Slutbetänkandet finns att läsa på regeringens webbplats: 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-

utredningar/2020/02/sou-20208/ 

Småkom, som representerar landets mindre kommuner, har lämnat ett remissvar 

och rekommenderar medlemskommunerna att också lämna remissvar då det 

bedöms av yttersta vikt att de mindre kommunernas ges tyngd i utredningen. De 

erbjuder även medlemskommunerna att använda Småkoms remissvar i sin helhet.  

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Mats Widoffs tjänsteutlåtande 2020-09-08, Remissvar till 

SOU utredning ”Starkare kommuner”, dokumentnr 121688. 

2. Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget,  

dokumentnr 121807. 

3. Betänkandet SOU 2020:8 Starkare kommuner – med kapacitet att klara 

välfärdsuppdraget, dokumentnr 121808.       

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall.       

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det antaget.       
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§ 137 Dnr 2020-000248  

Kompetens- och omställningsavtal KOM-KR 

Ledningsutskottets beslut 

Att anta KOM-KR som lokalt kollektivavtal med den utformning och det innehåll 

som framgår av bilaga 5 i Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal 

som centrala parter träffade den 1 maj 2020.   

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) rekommenderar berörda arbetsgivare att 

anta KOM-KR som lokalt kollektivavtal. KOM-KR är en vidareutveckling av 

KOM-KL och ersätter därför densamma. Syftet med avtalet är att stärka 

arbetstagarens möjligheter till kompetensutveckling och omställning för att i första 

hand undvika arbetslöshet.    

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Maritta Rudhs tjänsteutlåtande 2020-09-07, Antagande av 

Kompetens- och omställningsavtal KOM-KR, dokumentnr 121777. 

2. Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal - KOM-KR, 

förhandlingsprotokoll 2020-05-01, dokumentnr 121782.                

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förslaget och finner det antaget.      
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§ 138 Dnr 2020-000239  

Välfärdsbokslut 2019 Nordanstigs kommun 

Ledningsutskottets beslut 

Att ärendet sänds vidare till Kommunstyrelsen med tillhörande dragning av 

Välfärdsbokslutet.  

Sammanfattning av ärendet 

Det senaste Välfärdsbokslutet för Nordanstigs kommun har redovisats för 

Folkhälso- och Brå rådet i juni och resultatet visar att det finns fem viktiga 

förbättringsområden att arbeta med.         

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Mats Widoffs tjänsteutlåtande 2020-09-09, Välfärdsbokslut 

2019, dokumentnr 121822. 

Förslag till beslut enligt tjänsteutlåtande:  

Att Kommunstyrelsen antar förslaget att berörda verksamheter i kommunen 

ansvarar för genomförandet av förbättringsområden som framkommit i 

Välfärdsbokslutet 2019.  

2. Välfärdsbokslut 2019 Nordanstigs kommun, dokumentnr 121541.        

Yrkanden 

Tor Torlander (M) yrkar på att ärendet sänds vidare till Kommunstyrelsen med 

tillhörande dragning av välfärdsbokslutet.       

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Tor Torlanders yrkande och finner det antaget. 
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§ 139 Dnr 2014-000123  

Industriområdet i Harmånger 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

Industriområden kan möjliggöras via flera detaljplaner i Harmånger, att fokusera på 

en fastighet specifikt är troligen inte effektivt. Verksamheten kommer därför att 

projektera fler möjligheter i området.  
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§ 140 Dnr 2020-000247  

Ostkustbanan - remissyttrande utbyggnadsstrategi 

Ledningsutskottet förslår 

Kommunstyrelsen besluta  

Att inlämna bifogat svar till den remiss som Trafikverket begärt svar om samt 

Att bemyndiga verksamhetschef för Tillväxt och service att underteckna 

remissvaret och sända in det till Trafikverket.   

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet. 

Remissvar presenteras. Svaret är till Trafikverket och avser utbyggnadsstrategi för 

Nya Ostkustbanan. Något enstaka förtydligande kan göras i texten.     

Beslutsunderlag            

1. Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2020-08-24, 

Ostkustbanan- Remissyttrande utbyggnadsstrategi, dokumentnr 121626. 

2. Remissvar utbyggnad Ostkustbanan, dokumentnr 121967.            
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§ 141 Dnr 2020-000023  

Modulerna vid Lönnbergsskolan      

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

Verksamheten har tagit ett delegationsbeslut där man medger fel vid byggnation 

samt att man accepterar byggsanktionsavgift.                   

Beslutsunderlag 

1. Yttrande med anledning av förslag till byggsanktionsavgift, moduler 

Lönnbergsskolan, dokumentnr 121874. 

2. Meddelande om tillsynsbesök, dokumentnr 121645.      
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§ 142 Dnr 2020-000253  

Vattenkvaliteten i Mellanfjärden      

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

Möte har skett med Norrhälsinge miljökontor och man har beslutat att be om hjälp 

att utreda vattenkvaliteten i Mellanfjärden. 

Man ska även skriva till länsstyrelsen och be om hjälp i ärendet.     
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§ 143 Dnr 2020-000259  

Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens 
spontankassa 2020 Utegym 

Ledningsutskottets beslut 

Att bevilja Hassela IF bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa 2020 med 14 000 

kronor.   

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet. 

Hassela IF söker bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa 2020 för att bygga ett 

utegym.    

Beslutsunderlag 

1. Hans-Åke Oxelhöjds och Helena Havelas tjänsteutlåtande 2020-09-14, Yttrande 

beträffande ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa 2020 från 

Hassela IF gällande Utegym, dokumentnr 121858. 

2. Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa 2020 Utegym, 

dokumentnr 121858. 
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§ 144 Dnr 2020-000255  

Information och övriga ärenden 

Ledningsutskottets beslut 

Att verksamheten uppdras ta kontakt med Nordanstigs bostäder AB och meddela att 

verksamheten tar på sig kostnaden för lagring av turbinerna.  

Sammanfattning av ärendet 

Extra ärende  

Ansvarig för kraftverksbyggena efter avstämning 

Ordförande Stig Eng (C) lyfter ärendet. 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd svarar att kommunen ansvarar för rivning, 

skrotet har ett andrahandsvärde, exempelvis turbinerna har ett andrahandsvärde och 

de ska inte frysa sönder under vintern. El-produktion i framtiden är inte helt 

uteslutet. Verksamheten kommer att se till att turbinerna kommer att stå varmt över 

vintern.        
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§ 145 Dnr 2020-000214  

Revisionens iakttagelser gällande de kommunala 
bolagen 

Ledningsutskottet föreslår 

Att kommunstyrelsen antar verksamhetens förslag till svar till revisionens 

iakttagelser kring de kommunala bolagen.   

Samt beslutar att med revidering i förslag till svar lägga till att Nordanstigs 

Bostäder AB beslutat att investera i EPC-projekt.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund föredrar ärendet: 

Nordanstigs kommuns revisorer har skrivit till kommunen (daterad 2020-02-27) där 

man inkommer med synpunkter på Nordanstigs kommuns hel- och delägda bolag. 

Senare under våren begär revisionen svar på skrivelsen vilket detta brev utgör. 

Nordanstigs kommuns svar nedan följer den ordning som revisionens skrivelse har 

och kommenterar de synpunkter som givits för varje bolag men börjar med att 

återkoppla mot kommunens ägardirektiv mot bolagen.     

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds tjänsteutlåtande 2020-09-14, Förslag till yttrande över 

revisionens kommentarer, dokumentnr 121860. 

2. Protokollsutdrag LU 2020-08-18  § 115 Revisionens iakttagelser gällande de 

kommunala bolagen, dokumentnr 121712. 

3. Begäran om svar och besked på tidigare skrivelse "iakttagelser gällande de 

kommunala bolagen (2020-02-21), dokumentnr 120541. 

4. Iakttagelser gällande de kommunala bolagen, dokumentnr 118712. 

Ordförande Stig Eng (C) föreslår att det i svaret tillförs att Nordanstigs Bostäder 

AB beslutat att investera i EPC-projekt. 

    

                                           


