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§ 107 Dnr 2017-000351  

Godkännande av dagordning 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen med redovisade ändringar.     

Sammanfattning av ärendet 

Följande ärende läggs till: 

-Lekplatser 

-Utvecklingsområde Mellanfjärden 

-Belysningspunkter    
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§ 108 Dnr 2020-000115  

Coronavirusets inverkningar på Nordanstigs kommun 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund informerar: 

Verksamheten har klarat semesterläget och rapporterar ett ”grönt” läge till 

länsstyrelsen. Av kommunerna i Gävleborgs län så är Nordanstigs kommun den 

med lägst smittspridning. 

Verksamheten meddelade under sommaren att man kommer att fortsätta med 

distansarbete. Det ligger på varje enhetschef att bedöma i vilken utsträckning 

medarbetare kan utföra sitt arbete hemifrån - verksamheten ska fungera och den 

anställde ska må bra. 

Verksamheten har fungerat fint och medarbetarna har löst arbetsordningen bra.  

Tjänsteresorna är begränsade. Utbildning och konferenser sker inte ”på plats” utan 

fortsätter digitalt. 

Sandra Bjelkelöv (SD) informerar att det finns en risk att den coronaförberedda 

personal som tidigare anmält intresse till coronavård inte vill delta i coronavården 

då de inte erbjuds någon extra ersättning, Höstterminerna inleds snart igen och 

många av vikarierna återvänder då till sina utbildningar.  

Kommunchef Erik Hedlund meddelar att frågan om extra ersättning inte har lyfts av 

facket. En fråga om extra ersättning måste komma den vägen.  
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§ 109 Dnr 2020-000171  

Verksamheten informerar  

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd och kommunchef Erik Hedlund föredrar 

ärendet. 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

-Ersk-Mats gården 

Man är tillbaka på 80-talets bra besökssiffror, med som minst 30 besökare per dag. 

Förra året så var det som mest 30 besökare per dag.  

Verksamheten har coronaanpassats med väl utvecklade rutiner. 

Egen odling har skett på gården och man har kunnat servera egenproducerat där. 

-Besöksnäringen i kommunen 

Det har varit många besökare i kommunen över sommaren, både i form av 

exempelvis husbilar men också på besöksverksamheter så som Trolska skogen. 

Med den högre andelen besökare ute i kommunen har också fler klagomål kommit 

in, detta ska redogöras för nedan (se ”Klagomål”). 

Trolska skogen har anpassat sin verksamhet till de corona-rekommendationer som 

gäller. De har haft max-antal på tillåtna besökare och ekonomin påverkas därefter. 

Turistbyråns verksamhet har varit rörlig. Platsverksamheten har ej varit öppen utan 

personalen har varit runt i kommunen med sitt arbete ute på orterna och bland 

besökarna. 

-Morängsviken 

Byggnation har börjat ske och grävarbeten pågår på några av tomterna. Information 

om tomterna finns utsatta på vissa punkter i Morängsvikens närhet och detta har 

väckt folks intresse.  

-Belysningspunkter 

Verksamheten fick tidigare uppdraget att ta fram en belysningsstrategi. Vissa 

kriterier har tagits fram som strategin ska utgå från, det jämförs även hur belysning 

sker idag med hur det bör ske framöver. I arbetet utgår man från SCBs definitioner 

av vad som är ”tätbebyggt” eller ”småort”, avståndet till skolor är också en faktor. 

Man ser till forskning och man ser till vad trafikverket tycker. SKR (Sveriges 

kommuner och regioner) har också rekommendationer avseende belysningspunkter.  

Ett problem gällande vissa belysningspunkter är bristande handlingsunderlag 

gällande vem som äger belysningspunkterna och vem ansvarar för driften. Detta 

påverkar också kostnadsberäkningar.  

En föredragning i ärendet kommer att ske till nästa möte för ledningsutskottet. 
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-Detaljplanen i Mellanfjärden 

En fråga rörande är en fastighet vilken delvis är ett så kallat ”svartbygge” har 

behandlats av förvaltningen en tid. I fastigheten sker näringsverksamhet, inte 

samma form av verksamhet som den detaljplanen gäller. Hur verksamheten agerade 

vid fastighetens tillkomst går att ifrågasätta – när utbyggnaden först tillkom skedde 

verksamhetens handläggning av ärendet inte med samma rutiner som idag. 

Verksamheten skickade innan sommaren en detaljplan till boenden i Mellanfjärden 

för yttrande, många svar har inkommit. Synpunkterna man har fått in under 

sommaren är starka. Frågan kommer att tas upp i Byggnadsnämnden. 

Byggnadsnämnden ska gå vidare i processen och efter sitt nästa möte kan man 

återkomma till ledningsutskottet i ärendet.  

-Bergsjögården 

Kommunen har tagit över verksamheten. För den tjänst som finns i anslutning till 

Bergsjögården tar kommunen över som arbetsgivare. 

-Simhallen 

Planerad öppning till 1 september. En badvärd har anställts. Personen är 

professionell simlärare.  

-Miljöstrategi 

Miljöstrategin är redo för vidare handläggning och kan komma upp till nästa 

ledningsutskott. Remiss till partierna kommer att ske. 

-Varpsand 

Få tomter finns kvar till försäljning i Varpsand.  

-Klagomål 

Klagomål har inkommit från sommarboende (ej skrivna i kommunen) i Sörfjärden, 

Stocka och fler orter. De har jämte vissa klagomål framfört efterfrågningar på 

kommunala tjänster, bl.a. avseende lekplatser och vattenkvalité.  

-Bredband i Hogland 

Ärendet är uppe i Mark- och miljödomstolen. Ärendet fortgår och fler handlingar 

begärs ut. Mark- och miljödomstolen kommer på besök och inventering av den 

mark som ärendet rör sig om. 

-Knoget 

En av huvudintressenterna har dragit sig ur. Möjligen står man för närvarande utan 

intressenter.  

-Näringslivskontoret 

Näringslivskontorets verksamhet kan komma behöva omprioriteras utifrån hänsyn 

till personaltillgång och ekonomi. 

 

Kommunchef Erik Hedlund informerar: 

-Hemtjänst i kommunen  

Hemtjänstföretaget Korab har under sommaren meddelat uppsägning på sitt 

kontrakt i kommunen. Verksamhetens hantering av frågan om uppsägningen har 

varit enligt de reglementen som finns att förhålla sig till. Hemtjänstföretaget 

Drakstaden kommer att ta över för Korabs del som leverantör. Personal kommer att 
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gå över mellan företagen och brukare kommer att få samma utförande personal 

fortsättningsvis. 

Brukarperspektivet har lyckats väl men näringslivsmässigt så har man ett företag 

mindre. Inga brukare kommer att riskera något i denna övergång.  

-Lönesystem  

Ett nytt lönesystem diskuteras med Hälsingerådet, genom samarbetet kommer 

Hälsinglands kommuner att ha ett enhetligt lönesystem. Nordanstigs kommun avser 

att delta i systemdelen för lönesystemet men inte personaldelen. 

-Ekonomisystem  

Framtagande av nytt ekonomisystem pågår genom Hälsingerådet.  

-Gemensam digital IT-plattform  

Arbete för ett gemensam digital IT-plattform sker också gemensamt genom 

Hälsingerådet.  

-Översyn av socialtjänsten 

Innan sommaren sattes en översyn igång. En erfaren konsult har tagits in. 

-Dataskyddsombud 

Kommunchefen tillförordnades tillfälligt tjänsten som dataskyddsombud under 

sommaren i väntan på annan lösning. Tjänsten innebär arbete på 10 % och har nu 

inhandlats via ett revisionsföretag. Kostnaden är inom budget. Rapportering om hur 

GDPR-arbetet sköts kommer att ske. 

-Skolan 

Skolinspektionen har tidigare haft synpunkter och som arbetet går beräknas 

samtliga synpunkter vara avbockade till oktober. 

-Budget 

Verksamheten kollar på framtida budget. Detta kommer upp till nästa 

ledningsutskott. 

-Enhetschefen för Kvalité- och utveckling har sagt upp sig. Kommunchefen 

kommer därför att gå in som tillförordnad chef för enheten tills vidare. 

-En ny ekonom har påbörjat sin anställning på ekonomienheten. Denne kommer 

fortsättningsvis att vara föredragande för ledningsutskottet. 
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§ 110 Dnr 2020-000231  

Miljökonsekvensbeskrivning av åtgärdsprogram 2021-
2027 i Bottenhavets vattendistrikt 

Ledningsutskottets beslut 

Att som yttrande godkänna utkastet till yttrande med inlagda kommentarer.   

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet. 

Kommunen har mottagit en remiss (se bilaga 2) från Vattenmyndigheten i 

Bottenhavets vattendistrikt gällande omfattningen och detaljeringsgraden i 

miljökonsekvensbeskrivning av Åtgärdsprogram 2021-2027 i Bottenhavets 

vattendistrikt och ett förslag till remissvar har tagits fram (se bilaga 1).   

Verksamheten har förberett ett utkast till yttrande. Ledarmötenas inlägg och 

kommentarer efterfrågas till utkastet.  

Tor Torlander (M) och Petra Modée (V) meddelar redaktionella kommentarer 

avseende om inte Helsingforskonventionen bör nämnas under stycket 2.4 samt 

frågar om fiskerinäringen ingår under rubriken ”Verksamheter och ariella näringar” 

under punkt 2.3.    

Beslutsunderlag 

Förvaltningen föreslår att ledningsutskottet beslutar att uppdra till Teknik och 

hållbarhet att sända in ett yttrande enligt bifogat förslag (se bilaga 1) den 21 augusti 

med anledning av den remiss (se bilaga 2) som kommunen mottog den 26 juni från 

Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt.  

(Remiss avgränsningssamråd miljökonsekvensbeskrivning vattenmyndighetens 

Åtgärdsprogram 2021-2027, dokumentnr 121052, 

Yttrande på utkast till miljökonsekvensbeskrivning av Åtgärdsprogram 2021-2027 i 

Bottenhavets vattendistrikt, dokumentnr 121267.)      
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§ 111 Dnr 2020-000234  

Information Fastighetsförvärv Hassela 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

Verksamheten är del av samtal som förs mellan Hassela Ridklubb och näringsidkare 

om köp av fastighet (en del av det tidigare Hasselakollektivet i Franshammar). Ur 

ett näringslivsperspektiv och föreningsperspektiv ses markköp/markbyte som 

mycket positivt. Kommer samtalen framåt snart så är det bra om verksamheten kan 

agera skyndsamt.   

Ärendet kommer åter till ledningsutskottet i september.   
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§ 112 Dnr 2014-000499  

Uppföljning Stationsläget Ostkustbanan 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.     

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

Trafikverket har begärt remissyttrande avseende ”Utbyggnadsstrategi för nya 

Ostkustbanan, ärendenummer TRV 2020/ 57564”. 

Trafikverkets arbete i frågan om prioritering av sträck-dragningar och 

stationsplacering diskuteras. Verksamheten förbereder ett svar på föreläggande om 

remissyttrande. Till nästa sammanträde för ledningsutskottet kommer 

remissyttrandet att vara förberett. En synpunkt som verksamheten tänker lyfta i sitt 

svar är vikten av att Ostkustbanan ska vara mer än en transportsträcka från större 

orter ned till Stockholm och att den ska komma kommunerna längs sträckorna till 

del.  

Trafikverkets dokument ”Utbyggnadsstrategi för nya Ostkustbanan, ärendenummer 

TRV 2020/ 57564” innebär inga omprioriteringar avseende antalet stationer som 

eftersträvas i kommunen.  

Remissvaret ska vara inlämnat 18 september.  
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§ 113 Dnr 2018-000087  

Uppföljning om Kustvägen 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

Resurser saknas idag inom verksamheter för att arbeta fullt ut med utvecklingen av 

kustvägen. Förprojekteringar görs som del i arbetet. En kravspecifikation på en 

nyanställning utformas för att tillse behovet av en tjänst som kan föra arbetet framåt 

som helhet.  
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§ 114 Dnr 2020-000073  

Uppföljning Investeringsbudget 2020 - med 
verksamhetsbesök Lönnbergsskolan 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

Modulerna för Lönnbergsskolans verksamhet har installerats i tid för skolstart. En 

kommunikationsmiss har dock påverkat arbetet.  

Ledningsutskottets ledamöter gör, i samband med mötets avslutande, ett 

verksamhetsbesök till modulerna.  
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§ 115 Dnr 2020-000214  

Revisionens iakttagelser gällande de kommunala 
bolagen 

Ledningsutskottets beslut 

Uppdra verksamheten att till nästa ledningsutskott skriva ett utkast som svar på 

revisionens skrivelse. Ledamöterna uppmanas inkomma med kommentarer och 

frågor angående synpunkterna till dess. 

Ordförande Stig Eng (C), även ordförande i bolaget Nordanstigs Fastighetes AB, 

uppdras att till bolaget ta med sig revisionens fråga om avveckling.    

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund informerar: 

Revisionen inkom tidigare under året med skrivelse där de framförde synpunkter.  

Bland synpunkterna lyfte revisionen fråga om avveckling av bolaget Nordanstigs 

Fastighetes AB. 

Revisionen begärde då inget svar men de har nu gjort så.  

Ett tjänsteutlåtande kan förberedas till nästa ledningsutskott. Ledamöterna bör 

inkomma med kommentarer och frågor angående revisionens skrivelse tills dess.    

Beslutsunderlag 

(Iakttagelser gällande de kommunala bolagen, dokumentnr 118712,  

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

kommunala bolagen (2020-02-21), dokumentnr 120541.)     
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§ 116 Dnr 2020-000145  

Sammanställning 2019 för Gunnar Greibers 
stipendiefond 

Ledningsutskottet föreslår 

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna ”Sammanställning 

2019 Gunnar Greibers stipendiefond”. .  

Sammanfattning av ärendet 

Sammanställning har gjorts för Gunnar Greibers stipendiefond avseende 2019 års 

verksamhet.  

Verksamhetens nettokostnader för 2019 uppgick till -418 131 kr. 

6 bidrag har utdelats om totalt 248 000 kr. 

Försäljning av konst uppgick till 124 042 kr. 

Utdelningsbart kapital uppgår till 680 093 kr.    

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna ”Sammanställning 2019 

Gunnar Greibers stipendiefond”. 

(Gunnar Greibers stipendiefond 2019, dokumentnr 121291, 

Erik Hedlund och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2020-07-20, Sammanställning 

2019 för Gunnar Greibers stipendiefond, dokumentnr 121290.)    

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(18) 

Sammanträdesdatum 

2020-08-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 117 Dnr 2020-000227  

Årsredovisning 2019 för Visit Hälsingland Gästrikland 

Ledningsutskottets förslag 

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande Stig Eng (C) föredrar ärendet.  

 

Summering av resultaträkning (hela kronor) 2019-12-31  2018-12-31 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 3 030 533 2 167 459  

Resultat efter finansiella poster 207 476 143 409  

Resultat före skatt  155 476 143 409  

Skatt på årets resultat   -34 107 -8 074 

Årets resultat   121 369 135 335  

 

Summering tillgångar  2019-12-31  2018-12-31 

Summa anläggningstillgångar  117 400 0  

Summa kortfristiga fordringar 1 051 437 728 392  

Summa kassa och bank  536 479 500 520  

Summa omsättningstillgångar 1 614 916 1 228 912  

Summa tillgångar  1 732 316 1 228 912 

 

Summering balansräkning  2019-12-31  2018-12-31 

Summa bundet eget kapital  200 000 200 000 

Summa fritt eget kapital  283 203 161 834 

Summa eget kapital  483 203 361 834 

Summa obeskattade reserver  52 000 0 

Summa kortfristiga skulder  1 197 113 867 078 

Summa eget kapital och skulder 1 732 316 1 228 912  

Beslutsunderlag 

Föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna 

årsredovisningen.        

(Granskningsrapport för år 2019, Visit Hälsingland Gästrikland, dokumentnr 

120855,  

Årsredovisning 2019 för Visit Hälsingland Gästrikland, dokumentnr 121140.)      
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§ 118 Dnr 2020-000237  

Företagshälsa - ALERT Företagshälsa 

Ledningsutskottets beslut 

Att uppdra till verksamheten att besvara brevet.  

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande Stig Eng (C) föredrar ärendet.  

Brev har inkommit från företaget ALERT Företagshälsa.  

Brevet väcker diskussion kring upphandling av företagshälsa samt kommunens 

rutiner att upphandla lokalt. I diskussion föreslås kommunen besvara brevet så att 

avsändaren får förståelse för verksamhetens hantering och prioriteringar i ärendet.      

Beslutsunderlag 

(Info till Kommunstyrelsen i Nordanstig avseende företagshälsans framtid, 

dokumentnr 121356.)     

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(18) 

Sammanträdesdatum 

2020-08-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 119 Dnr 2020-000200  

Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens 
spontankassa 2020 Aktiviteter coronaisolerade äldre 

Ledningsutskottets beslut 

Att bevilja RPG Nordanstig bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa 2020 med 

25 000 kronor.  

Bidraget beviljas med krav om återredovisning på seminariekostnaderna.    

Sammanfattning av ärendet 

RPG Nordanstig söker bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa 2020 till att skapa 

aktiviteter för äldre isolerade under pågående coronapandemi. 

 

Åke Berglund föredrar för ansökan via telefon.  

Man vill ordna ett seminarium i Nordanstig för att sprida kunskap om möjligheterna 

kring VR (virtual reality) och äldreboenden. 

Till ansökan finns två handlingar. Den första är den analoga delen avseende vykort 

etc., den andra delen visar på hur digital teknik kan användas.  

Åke Berglund menar att kommunen kunde ta steg framåt i användande av 

användande av VR i verksamhet äldrevård. Inom äldreomsorgen i kommunen finns 

tidigare erfarenheter av VR då en visning av tekniken skedde på Hagängsgården i 

våras. Ett seminarium går att boka med ledande forskare på området. Kostnader 

redogörs för i kalkylen som bifogats.  

Telefonsamtalet med Åke Berglund avslutas och ledamöterna diskuterar ärendet. 

Kostnadsberäkningen bedöms inte helt rimlig då vissa kostnader är sannolikt lägre. 

Verksamheten föreslår att bifall kan beviljas med krav om återredovisning på 

seminariekostnaderna.   

Beslutsunderlag 

Att bevilja RPG Nordanstig bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa 2020 med 

25 000 kronor.      

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar, med bifall av Tor Torlander (M), Sigbritt Persson (S), och Stig 

Eng (C), bifall till förslaget.        

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på verksamhetens förslag, med tillägg om krav på 

återrapportering, och finner det antaget.      
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§ 120 Dnr 2018-000007  

Information och övriga ärenden      

Sammanfattning av ärendet 

Extra ärenden  

Lekplatser 

Tor Torlander (M) lyfter ärendet. 

Sandra Bjelkelöv (SD) föredrar. 

Kvalité och tillgång till lekplatser i kommunen har ifrågasatts av sommargäster och 

boenden. Kan man ställa krav på kommunen i denna fråga? 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd redogör att för ca 15 år sedan tog kommunen 

beslut om att minska antalet lekplatser. Föreningar protesterade och tog över många 

lekplatser. I dagsläget är många lekplatser nedsatta. Verksamheten kommer att 

begära pengar för underhåll och byggnation av nya lekplatser.   

Utvecklingsområde i Mellanfjärden 

Tor Torlander (M) lyfter ärendet.  

Det extra ärendet stryks då det har behandlats under § 109 Verksamheten 

informerar. 

Belysningspunkter  

Ordförande Stig Eng (C) lyfter ärendet. 

Nedtagning av belysningspunkter har skett på flera orter i kommunen utan att 

ortsborna på förhand informerats. Detta väcker ilska bland ortsbor och frågan är stor 

hos medborgarna. 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd meddelar att el- och nätbolag agerar utan att 

informera om sina planer.  

Verksamheten har tidigare tagit ned några belysningspunkter efter ordförandebeslut, 

detta då dess skick varit allmänfarligt. Verksamheten arbetar för närvarande fram en 

strategi för belysningspunkter, denna kommer att vara utgångpunkten för hur 

belysningspunkter planeras framöver. Ytterligare belysningspunkter kommer inte 

att behövas tas ned utan att berörda ortsbor först informeras. 

 

Information 

Sigbritt Persson (S) informerar för socialnämndens vägnar att det har skett en 

inflyttning av personer med socio-ekonomiska problem till kommunen och att man 

fått in ett större antal ansökningar om bistånd. Detta kan påverka skolverksamheten 

avseende den så kallade ´skolpengen´.  

                                                           


