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§ 89 Dnr 2017-000351  

Godkännande av dagordning. 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen med föreslagna ändringar.  

Sammanfattning av ärendet 

Ledningsutskottet går igenom dagordningen. 

Följande ärenden föreslås läggas till: 

Direktivdiskussion Budget 2019 

Remiss utjämningssystemet 
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§ 90 Dnr 2018-000005  

Verksamheten informerar. 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar om följande aktuella ärenden 

inom Samhällsutveckling och kommunikation: 

• Ersk-Matsgården öppnar 24 juni och sommarens program är klar. 

• Kulturveckan börjar 25 maj och inleds med Prideparanden. Veckan 

innehåller ett 30-tal programpunkter. 

• Kulturstrategi, Näringslivsstrategi och en Fritidsstrategi håller på att 

utarbetas och beräknas var klart under 2020. 

• Industridagarna 24-25 maj 2019. 

• Bilskrotskampanj på kommunens mark. 

• Turistföreningen och kommunen. 

• Knoget - En projektledare är klar och arbetet pågår. 

 

Karin Henningsson informerar om följande aktuella ärenden i verksamheten Teknik 

& Hållbarhet: 

• Upphandling är genomförda för renovering av kommunhusets tak. 

• Upphandling är även genomförd för rivning av Gula villan i Bergsjö och 

Annexet vid Arthur Engbergskolan i Hassela. 

• Sju lägenheter är klara för inflyttning i Hagängsgården. 1 oktober 2019 blir 

det invigning. Restaurangen har öppnats även för allmänheten. 

• Ilsbo skola, fönsterbyten. 

• Anbud kommer att tas in för digitala körjournaler. 

• Motorvärmarstyrning av kommunens poolbilar. 

• Asfaltering vid Hassela ÅVC. 

• Fortfarande många inbrott vid Homons ÅVC. 

• Populärt med Öppet hus på Homons ÅVC med många besökare. 

• Kommunala bad, Nordanstigs Bostäder kommer att sköta Högens badplats. 
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Forts. § 90 

 

• Besiktning av elcentraler är genomförda, flera behöver bytas i Gnarp och 

Strömsbruk. 

• Belysningspunkter: E On kommer att ta bort 19 stolpar i Hassela på vägen 

mot Matfors. 

• Krismatsedel: Ett krismatförråd håller på att byggas upp för att klara att 

tillaga 7 000 portioner vid en krissituation. 

 

Kommunchef Fredrik Pahlberg informerar om följande aktuella ärenden inom 

Stabens verksamheter: 

• Ny prismodell är framförhandlad för Hälsinglands Utbildningsförbund. 

• Inköp Gävleborg: Planering och överläggningar pågår om hur 

kommunernas utträde ska genomföras. 

• Budget - nollbas, 2020 kommer Vård och Omsorg att behöva 20 mnkr mer 

än 2019, då kostnaderna fortsätter att öka. Inom Social Omsorg minskar 

kostnaderna sakta. 

• Omorganisation - En vakant verksamhetschef kommer inte i nuläget att 

återbesättas. Vissa förändringar i delegationen kommer att föreslås bl.a. 

inom biståndsbedömningen. 

• LOV - avtalen kommer att ses över. 

• Myndighetsnämnd - ett förslag kommer att lämnas på övergång från socialt 

myndighetsutskott till en socialnämnd.  
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§ 91 Dnr 2018-000290  

Uppföljning av Ledningsutskottets verksamheter. 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheten redovisar uppföljning av de olika verksamheterna under 

ledningsutskottet, genom volymer och nyckeltal per mars 2019.  

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd redovisar följande för Samhällsutveckling 

och kommunikations verksamheter:  

• Ekonomiskt utfall och prognos på avvikelse mot budget på helår. 400 tkr i 

ökade telefonikostnader. 

• Antal årsarbetare 

• Sjukfrånvaro 

• Antal registrerade dokument i Ciceron 

• Antal hanterade ärenden på turistbyrån 

• Trafik på hemsidan upplevnordanstig.se 

• Antal Bygglov, Startbesked och Tillsynsärenden 

• Anta följare på sociala medier 

• Antal visningar på sociala medier 

• Anta träffar på hemsidan 

• Företagsbesök 

 

Karin Henningsson, tf verksamhetschef för Teknik och Hållbarhet redovisar att 

budget kommer att hållas, samt  

• Antal årsarbetare 

• Sjukfrånvaron per månad 

• Hushållsavfall 

• Antal kilometer tjänsteresor 

• Antal liter drivmedel till kommunens bilpool 
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Forts. § 91 

 

Kommunchef Fredrik Pahlberg redovisar för Stabens verksamheter när det gäller  

• Ekonomin 

• Antalet årsarbetare 

• Sjukfrånvaron som minskar 

• Antal IT-arbetsplatser 

• Antal ärenden för IT-support 
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§ 92 Dnr 2019-000257  

Omfördelning av budget. 

Ledningsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Omfördela budget för 2019 enligt följande  

Från Teknik och hållbarhet till Stab     854 tkr 

Från Barn och utbildning till Teknik och hållbarhet 5 584 tkr 

Från Vård och omsorg till Teknik och hållbarhet 5 202 tkr 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kostnader för internhyror, underhåll och kapitalkostnader behöver omfördelas i 

2019 års budget. 

Omfördelning av budget  

Från Teknik och hållbarhet till Stab     854 tkr 

Från Barn och utbildning till Teknik och hållbarhet 5 584 tkr 

Från Vård och omsorg till Teknik och hållbarhet 5 202 tkr    

Beslutsunderlag 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att omfördela budget för 2019 enligt 

följande: Från Teknik och hållbarhet till Staben 854 tkr. Från Barn och utbildning 

till Teknik och hållbarhet 5 584 tkr. Från Vård och omsorg till Teknik och 

hållbarhet 5 202 tkr (Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande 2019-04-25). 
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§ 93 Dnr 2019-000099  

Investeringar 2020, ny förskola i Gnarp. 

Ledningsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Uppdra till verksamheten att påbörja projekteringen av en ny förskola i Gnarp. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Gnarps förskola är i behov av renovering eller alternativt rivas och bygga nytt. 

Kommunstyrelsen har under 2018 varit på studiebesök på förskolan och förslag om 

nybyggnation finns även med i förslaget till Lokalförsörjningsplan.                   

Yrkanden 

Ordförande Stig Eng (C) yrkar att verksamheten får i uppdrag att påbörja 

projekteringen av en ny förskola i Gnarp.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.  
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§ 94 Dnr 2019-000209  

Revisionsrapport Bokslut och årsredovisning per 
2018-12-31. 

Ledningsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Anta verksamhetens förslag till yttrande över revisionsrapporten. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av Bokslut och årsredovisning 

för 2018. 

Revisionen har överlämnat granskningsrapporten till kommunstyrelsen för 

synpunkter och vill ha svar senast 20 juni 2019. 

Ekonomienheten har tagit del av revisionens rapport med rekommendationer och 

kommentarer. Enheten tar till sig revisionens rekommendationer och kommentarer 

och arbetar efter dessa rent generellt.  

Beslutsunderlag 

Ekonomienheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna svaret på 

revisionens rapport Bokslut och årsredovisning per 2018-12-31 (Björn Hylenius 

tjänsteutlåtande 2019-05-08).  
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§ 95 Dnr 2019-000254  

Årsbokslut 2018 för Inköp Gävleborg. 

Ledningsutskottets förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna årsredovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Inköp Gävleborg har lämnat årsredovisning för verksamhetsåret 2018. 

Inköp Gävleborg visar ett positivt resultat med 4 179 tkr.        
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§ 96 Dnr 2019-000251  

Markarrende för lekplats, Vallen 22:5 i Gnarp. 

Ledningsutskottets beslut 

Teckna ett läggenhetsarrende på 20 år med Vallentäktens villaägareförening för 

lekplatsen på fastigheten Vallen 22:5 i Gnarp.  

Sammanfattning av ärendet 

Vallentäktens villaägareförening har visat sitt intresse om att investera och rusta 

upp en lekplats enligt kartskiss.  

Fastigheten Vallen 22:5 ägs av kommunen, på fastigheten fanns en lekplats som 

kommunen ansvarade fram till 2002 då beslutades att byaföreningen ta över. 

Lekutrustningarna har sedan många år tillbaka varit undermåliga samt farliga för 

barn.  

Vallentäktens villaägareförening har insett att barnen i området behöver ny modern 

lekutrustning och vill bygga upp en sådan samt ta ansvaret för drift och skötsel.  

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att ledningsutskottet beslutar teckna ett läggenhetsarrende på 

20 år med Vallentäktens villaägareförening (Hans-Åke Oxelhöjds och Delshad 

Salehs tjänsteutlåtande 2019-04-24).            

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till verksamhetens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det antaget.  
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§ 97 Dnr 2019-000236  

Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens 
Spontankassa, Nationaldagsfirande. 

Ledningsutskottets beslut 

1. Bevilja Föreningen Hasselagården 10 000 kr för nationaldagsfirande.  

2. Bidraget finansieras ur kommunstyrelsens Spontankassa. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Föreningen Hasselagården söker bidrag om 25 000 kr ur kommunstyrelsens 

spontankassa till nationaldagsfirande den 6 juni. Föreningen planerar gäster som 

Lotta Gröning, Janne Kranz och Cia Olsson. 

Föreningen sökte 25 000 kr ur spontankassan även 2018 för samma ändamål och 

fick beviljat bidrag med 10 000 kr.    

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att ledningsutskottet beslutar att bevilja Föreningen 

Hasselagården 10 000 kr för nationaldagsfirande (Hans-Åke Oxelhöjds och Helena 

Havelas tjänsteutlåtande 2019-04-18).  
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§ 98 Dnr 2019-000261  

Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens 
Spontankassa, Dokumentärfilm om Ströms 
Bruksorkester. 

Ledningsutskottets beslut 

1. Bevilja Ströms Bruksorkester 13 000 kr för att göra en dokumentärfilm om 

orkestern. 

2. Bidraget finansieras ur kommunstyrelsens Spontankassa. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Föreningen vill göra en dokumentärfilm om Ströms Bruksorkester, dess verksamhet 

och historia, samt beskriva företeelsen bruksorkester och dess betydelse för 

brukssamhället och bygden. Projektet syftar också till att föra ut en del av orten 

Strömsbruks historia till allmänheten. Föreningen vill också skapa intresse för 

musikformen och rekrytera yngre medlemmar. 

Föreningen sökte projektbidrag 2018 då bidraget inte delades ut. Föreningen trodde 

att projektbidraget var fryst även 2019 och missade därför sista ansökningsdag. 

Därför söker man spontankassan.         

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att ledningsutskottet beslutar att bevilja Ströms 

Bruksorkester 13 000 kr för att göra en dokumentärfilm om orkestern (Han-Åke 

Oxelhöjds och Helena Havelas tjänsteutlåtande 2019-05-06).  

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till verksamhetens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det antaget.  
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§ 99 Dnr 2019-000256  

Remiss: Kamerabevakning i kollektivtrafiken - ett 
enklare förfarande. 

Ledningsutskottets beslut 

Nordanstigs kommun avstår från att yttra sig över remissen.  

Sammanfattning av ärendet 

Regeringskansliet har inkommit med en remiss kring utredningen om 

Kameraövervakning i kollektivtrafiken - ett enklare förfarande. 

Nordanstigs kommun är en av remissinstanserna och yttrande över remissen ska 

lämnas senast 7 juni 2019. 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet.  
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§ 100 Dnr 2018-000087  

Information Förlängning av Kustvägen Mellanfjärden-
Stocka. 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen gav dåvarande Kommunledningskontoret (KLK) 2011-04-11 i 

uppdrag att genomföra en förprojektering och kostnadsberäkning av förlängning av 

kustvägen i första hand sträckan Mellanfjärden – Lönnånger samt föreslå 

finansiering av genomförandet. I uppdraget ingick även en förstudie av sträckan 

Lönnånger – Morängsviken – Stocka. Sträckan Mellanfjärden- Lönnånger har 

aktualiserats men återförvisades pga. att kostnaden för samfällighetsdelägare 

bedömdes för hög i förhållande till nyttan. 

Kustvägsförlängningen finns inarbetad i gällande översiktsplan och är i högsta grad 

aktuell som en för kommunen viktig utvecklingsfråga. 

Förhandlingar har tidigare genomförts med en markägare men vid 

kommunstyrelsens sammanträde i april 2018 återremitterade ärendet med uppdraget 

att utreda eventuella alternativ till vägens dragning. 

Vid dagens sammanträde informerar verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd om 

pågående planering för genomförandet av förlängningen av Kustvägen.  

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar förvärva 4620 kvm genom 

fastighetsreglering av del av Dvästa 5:37 under avstyckning i Jättendals 

församling, Nordanstigs kommun. Godkänna köpekontraktet. Anslå 207 900 kr 

till förvärvet samt att finansiering sker från investeringsbudget (Pahlbergs och 

Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2018-02-16).   

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar förvärva 4620 kvm genom 

fastighetsreglering av del av Dvästa 5:37 under avstyckning i Jättendals 

församling, Nordanstigs kommun. Godkänna köpekontraktet. Anslå 207 900 kr 

till förvärvet samt att finansiering sker från investeringsbudget 

(ledningsutskottets protokoll § 32/2018). 

3. Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet för att utreda eventuella 

alternativ till vägens dragning (kommunstyrelsens protokoll § 100/2018).  
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§ 101 Dnr 2018-000100  

Information om Kustfiskarlyftet - Stärka det småskaliga 
kustfisket från norra Uppland till Örnsködsvik.  

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ingela Mästerbo jobbar som projektledare för Kustfiskarelyftet och besöker 

ledningsutskottet för att informera om projektet. 

Projektet genomförs i samarbete med Leader Gästrikebygden och Leader Mittland 

Plus. 

Syftet med projektet är att de småskaliga kustyrkesfiskarna ska bli fler och att de 

ska kunna bedriva ett lönsamt, hållbart, lokalt, traditionellt och kustnära fiske. 

Målgruppen är yrkesfiskare i Västernorrland, Gävleborg och norra Uppsala län. 

Ett långsiktigt mål är ett hav i balans.  
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§ 102 Dnr 2019-000255  

Plan för avfallsförebyggande och hållbar 
avfallshantering 

Ledningsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Uppdra till verksamheten att ta fram en plan för avfallsförebyggande och hållbar 

avfallshantering samt godkänna förslag till representanter i regional samt lokal 

avfallsplanegrupp, enligt bilaga 1.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Alla kommuner i Sverige ska enligt 15 kap Miljöbalken ta fram en plan för 

avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering. Planen utgör tillsammans med 

kommunens lokala föreskrifter om avfallshantering kommunens 

renhållningsordning. Plan och föreskrifter ska fastställas av kommunfullmäktige. 

Planens syfte är att under åren 2021 – 2025 skapa en väsentligt mer hållbar 

avfallshantering med avfallsförebyggande som en naturlig del av arbetet och med 

mätbara effekter.  

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar ta fram en plan för 

avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering samt godkänna förslag till 

representanter till regional samt lokal avfallsplanegrupp, se bilaga 1. (Fredrik 

Pahlbergs och Karin Henningssons tjänsteutlåtande 2019-04-12). 
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§ 103 Dnr 2019-000052  

Justering av pris på måltidsabonnemang till personer 
med biståndsbedömd dagverksamhet m.m. 

Ledningsutskottets förslag 

Fullmäktige beslutar  

1. Höja priset per måltid till 59 kr till personer med biståndsbedömd 

dagverksamhet respektive daglig verksamhet och fastställa priset för det 

valfria tillägget dryck och efterrätt till 5 respektive 10 kr per styck.  

2. För personer i särskilt boende höjs priset per månad för måltidsabonnemang 

från 3 300 kr till 3 540 kr.  

3. Förändringen ska gälla från och med 1 oktober 2019 och från och med 2020 

ska priset förändras utifrån konsumentprisindex.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Priset för lunch och middag, inkl. dryck, till personer med biståndsbedömd 

dagverksamhet respektive daglig verksamhet uppgår för närvarande till 50 kr per 

måltid. Med anledning av kommun-fullmäktiges beslut (§ 51/2019) att höja priset 

per matlåda till de som beviljats biståndsbedömd matdistribution föreslår 

förvaltningen att priset på måltid till personer med biståndsbedömd dagverksamhet 

respektive daglig verksamhet höjs till samma nivå. För att inte höjningen ska bli allt 

för kännbar för kunder med små marginaler föreslås att dryck och efterrätt blir 

valfria tillägg till ett pris på 5 respektive 10 kr per styck. För att i framtiden undvika 

kraftiga prisförändringar föreslås att priset från och med 2020 justeras årligen med 

hur konsumentprisindex utvecklas.  

På grund av ökade kostnader till följd av stigande råvarupriser och löneökningar 

beslutade kommunfullmäktige i april 2019 att höja priset på matlådor till äldre i 

ordinärt boende som beviljats matdistribution. Beslutet omfattade inte måltider för 

personer med biståndsbedömd dagverksamhet respektive daglig verksamhet inom 

äldreomsorg, omsorgen om funktionshindrade samt inom särskilt boende och 

korttidsboende. Förvaltningen föreslår att priset på måltid till personer med 

biståndsbedömd dagverksamhet respektive daglig verksamhet höjs från och med 1 

oktober 2019 till samma nivå som gäller från den 1 juni 2019 för personer som 

beviljats matdistribution.  
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Forts. § 103 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att höja priset per måltid till 

59 kr till personer med biståndsbedömd dagverksamhet respektive daglig 

verksamhet och fastställa priset för det valfria tillägget dryck och efterrätt till 5 

respektive 10 kr per styck. För personer i särskilt boende föreslås att priset per 

månad för måltidsabonnemang höjs från 3 300 kr till 3 540 kr. Förvaltningen 

föreslår att förändringen ska gälla från och med 1 oktober 2019 och från och med 

2020 föreslås att priset förändras utifrån konsumentprisindex (Fredrik Pahlbergs 

och Karin Henningssons tjänsteutlåtande 2019-05-22).  
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§ 104 Dnr 2019-000262  

Uppföljning av Vision 2020. 

Ledningsutskottets beslut 

Uppdra till förvaltningen att ta fram en plan för uppföljning av Vision 2020. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Fredrik Pahlberg föreslår att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en 

plan för uppföljning av Vision 2020.  
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§ 105 Dnr 2019-000020  

Information och övriga ärenden. 

Ledningsutskottets beslut 

Uppföljning av åtgärder för en budget i balans 2019. 

Efter direktivdiskussionen överlämna ärendet för handläggning. 

Remiss om skatteutjämningssystemet. 

Uppdra till verksamheten att bereda ärendet om regeringens remiss om nytt förslag 

till skatteutjämningssystem.  

Sammanfattning av ärendet 

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

väcka eventuella extraärenden. 

Uppföljning av åtgärder för en budget i balans 2019. 

Kommunstyrelsen beslutade i § 119/2019 bl.a. att uppdra till verksamheten att ta 

fram kostnadsberäkningar och uppdragsbeskrivning för handlingsplaner i de utskott 

som indikerar underskott. Vidare lämnades ett uppdrag till förvaltningen att ta fram 

förslag på återhållsamhet och samtidigt redovisa en konsekvensanalys. 

Kommunchef Fredrik Pahlberg tar upp ärendet för en direktivdiskussion. 

Remiss om skatteutjämningssystemet. 

Stig Eng (C) frågar om Nordanstig ska svara på regeringens remiss om nytt förslag 

till skatteutjämningssystem.  

      

      

      

 

 


