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§ 170 Dnr 2017-000351  

Godkännande av dagordning 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen med föreslagna ändringar. 

Sammanfattning av ärendet 

Ledningsutskottet ska fastställa dagordningen. 

Följande extraärende anmäls: 

Tor Tolander (M): Uppföljning av utvärdering verksamhetschef 

Följande ärende utgår 

Ärende 19 Information Översiktsplanen. 
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§ 171 Dnr 2020-000115  

Coronavirusets inverkningar på Nordanstigs kommun 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund informerar om att läget är lugnt i kommunens 

verksamheter med anledning av coronapandemin. Dock ligger Nordanstig något 

lägre än övriga i länet när det gäller vaccinationsgraden. Arbetet pågår för att öka 

antalet vaccinerade. Under sommaren har det inte funnits något vaccinationstillfälle 

i kommunen vilket kan ha varit en bidragande orsak. 

Riktlinjer håller på att tas fram för arbetstagarens möjlighet till distansarbete efter 

pandemins slut. 
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§ 172 Dnr 2020-000171  

Verksamheten informerar  

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar om följande aktuella ärenden: 

Sommarens verksamhet på Ersk-Matsgården har varit lyckad med över 3 300 

besökare. Nu när säsongen är över fortsätter två av de anställda med röjning. 

Tre seniorresor har genomförts för medborgare över 70 år. Resan har gått till Ersk-

Matsgården och varit mycket uppskattad.  

Arbetet med delårsbokslutet är inne i slutfasen och det ser bra ut. Det är många 

projekt som är i gång. 

Alternativa sysselsättningar under pandemin. Under pandemin har 

Transportenheten inte haft sina ordinarie körningar då mycket av den verksamheten 

har varit inställd. I stället har de kunnat mål utvändigt på kommunhuset, genomfört 

städning, arkivsortering, rensning av rabatter, kört ut turistbroschyrer, putsats 

fönster mm. 

Stadsarkitekt Douglas Helsing föredrar tidsplanen för översiktsplanearbetet. Ett 

förslag kommer att ställas ut för samråd i april 2022, för granskning i november-

december 2022, och för antagande i kommunfullmäktige i juni 2023. 

Kommunchef Erik Hedlund informerar om följande aktuella ärenden: 

En upphandling pågår av ett nytt lönehanteringssystem. Upphandlingen sker 

gemensamt med Hälsinglands kommuner. 

En ny utbildningsportal för kommunanställda kommer att finnas på det nya 

intranätet. Där kommer det att finnas tillgång till digitala utbildningar. 

Utveckling av personal - tre anställda går en projektledarutbildning vilket är bra för 

att arbeta för en strukturerad förvaltning. 

Styrmodell - en utvärdering av Stratsys som verktyg för styrning och uppföljning 

pågår och är snart klar. 

Näringslivsenheten, nya näringslivschefen Mia Järliden är på plats och deltog förra 

veckan i det första näringslivsrådet efter sommaren. Även företagsbesöken är igång 

igen. 

Kommunikation - en krisövning kommer att genomföras under hösten. 

E-Arkiv - ett gemensamt projekt i Hälsingland för långtidsarkivering av digitala 

handlingar. 

Gemensam kommunikatör i Hälsingland - rekrytering pågår. 
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Forts. § 172 

 

En tillsyn har genomförts av länsstyrelsen när det gäller krisarbetet. En ny 

medarbetare är anställd för att arbeta med civilt försvar. 

Hemtjänsten behöver en samordningslokal för ökad samordning av personal och 

bilar och ett förslag är att den blir inom räddningstjänsten lokaler i Jättendal. Detta 

kan komma att påverka Turistbyråns lokaler. 
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§ 173 Dnr 2021-000028  

Verksamhetsuppföljning för Ledningsutskottets 
verksamheter och ekonomi 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Björn Hylenius o föredrar en månadsuppföljning per augusti 2021 för 

verksamheterna Staben och Tillväx och service inklusive helårsprognos. 

Stabens verksamheter beräknar en helårsprognos för 2021 med ett negativt resultat 

med -1 568 tkr och Tillväxt och Service ett positivt resultat med 912 tkr.    

Beslutsunderlag 

Månadsuppföljning Teknik och Service och Stab Juli, dokumentnr 127117. 
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§ 174 Dnr 2020-000062  

Redovisning politikerkostnader 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonom Kalle Olsson informerar om kostnaderna för den politiska verksamheten 

per augusti 2021. Med anledning av pandemin har de flesta politiska möten och 

sammanträden genomförts digitalt och med anledning av detta så har ersättning för 

resa inte betalats ut och ersättningen för förlorad arbetsförtjänst har minskat. Det 

har även hållits färre sammanträden än planerat. 

Med anledning av detta så visar prognosen på helår ett positivt resultat med 470 tkr. 
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§ 175 Dnr 2021-000153  

Finanspolicy för Nordanstigs kommun 

Ledningsutskottets förslag 

Fullmäktige beslutar 

Anta förslag till Finanspolicy för Nordanstigs kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

All form av ekonomisk verksamhet innebär oundvikligt ett visst mått av finansiellt 

risktagande. Finanspolicyn anger ramar och riktlinjer för hur finansförvaltningen 

inom kommunen ska bedrivas. 

Genom kommunens finansförvaltning hanteras kommunens finansiella risker med 

beaktande av den kostnad som det medför att minska eller eliminera risker. 

Kommunkoncernens finansiella risker utgörs främst av: 

• Likviditetsrisk 

• Ränterisk och finansieringsrisk förknippade med upplåning 

• Marknadsrisker förknippande med placeringar 

• Motpartsrisker. 

 

Vidare hanterar policyn även ett regelverk för hållbara investeringar, placeringar, 

borgen och garantier samt uppföljning. 

Kommunens helägda bolag skall följa denna policy i tillämpliga delar. Respektive 

styrelse har ett självständigt ansvar för bolagets finansiella verksamhet och risker. 

Finanspolicyn utgör ett regelverk för skuld- och medelsförvaltning inom 

Nordanstigs kommun. 

Kommunfullmäktige fastställer finanspolicyn och ansvarar även för att 

finansförvaltningen sker i överensstämmelse med kommunallagen. 

Ekonomichef Björn Hylenius föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunfullmäktige beslutar fastställa Finanspolicy 

för Nordanstigs kommun (Erik Hedlunds och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 

2021-08-30, dok.nr. 127230). 

2. Förslag till Finanspolicy för Nordanstigs kommun (dok.nr. 127233). 
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§ 176 Dnr 2021-000222  

Uppföljning av diskussion: Investeringsbudget 2022 - 
2025 för Nordanstigs kommun 

Ledningsutskottets beslut 

1. Godkänna informationen. 

2. Ärendet återkommer på nästa ledningsutskott. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till en långsiktig investeringsbudget har arbetats fram och den har varit 

uppe för behandling i ledningsutskottet tidigare. 

Ola Wigg (S) informerar om att han kommer att kalla till ett möte med 

kommunstyrelseberedningen för framtida fastighetsinvesteringar för att bereda den 

långsiktiga investeringsbudgeten. 

Det är viktigt att en lång investeringsplan når bred politisk förankring. 

Ärendet om investeringsbudgeten är uppe igen för att diskussionen inom politiken 

ska fortgå med aktuell information. Förhoppningen är att ärendet ska vara redo för 

beslut i november.  

Diskussionen om investeringsbudgeten kommer att föras vidare mellan partierna för 

att uppnå bred politisk samsyn.  

Ärendet återkommer på nästa ledningsutskott för uppföljning och föreslås 

återkomma löpande tills beslut för långsiktig budget är taget.          

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar att ärendet behandlas på nästa ledningsutskott så att 

kommunstyrelseberedningen för framtida fastighetsinvesteringar hinner bereda 

ärendet. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det antaget. 
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§ 177 Dnr 2021-000282  

Information: Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
och resultatutjämningsreserv 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning (GEH) i sin 

verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. 

Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för 

kommunen. Om kommunen har en resultatutjämningsreserv (RUR) ska riktlinjerna 

även omfatta hanteringen av den. 

Ekonomichef Björn Hylenius det pågående arbetet med att utarbeta riktlinjerna för 

en avstämning innan dessa går upp för beslut. 
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§ 178 Dnr 2021-000209  

Uppföljning investeringsbudget 2021 

Ledningsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Godkänna redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid årets uppföljning av investeringar baserad på augusti månads uppföljning visar 

prognosen på ett överskott om 59 999 tkr. Faktiskt bokfört efter åtta månader är 

48 806 tkr av budgeterade 146 544 tkr.   

Överskottet på 59 999 tkr kommer till viss del att efter årsskiftet komma upp som 

ett önskemål om ombudgetering till 2022. 

Investeringsbidrag finns från och med detta år med i sammanställningen över 

investeringar men ingår inte i ovannämnda summa. Investeringsbidrag är ej 

budgeterade. Investeringsbidragen till och med augusti uppgår till -3 924 tkr. 

Nettoinvestering 31 augusti 2021 är 44 882 tkr. 

Ekonomichef Björn Hylenius föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisningen 

av 2021 års investeringsbudget per 31 augusti (Erik Hedlund och Marianne 

Unborgs tjänsteutlåtande 2021-09-09, dok.nr. 127435). 

2. Sammanställning uppföljning investeringsbudget per 2021-08-31, dok.nr. 

127447. 
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§ 179 Dnr 2021-000154  

Nordanstigs Kulturstrategi 2021-2025 

Ledningsutskottets förslag 

Fullmäktige beslutar 

Anta Nordanstigs kulturstrategi för perioden 2021-2025. 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetet med att ta fram en kulturstrategi har pågått sedan hösten 2019. Ett första 

steg var att ta reda på Nordanstigsbornas tankar om kulturlivet. Ett antal 

”Kultursnackskvällar” anordnades, likaså möten med kulturarbetare, 

kulturarrangörer, äldrerådet, studieförbund, biblioteken och rektorerna. Utifrån 

denna inventering togs ett remissförslag fram och på denna har det, via kommunens 

sociala medier och riktade utskick, funnit möjlighet att respondera på mellan den 8-

29 mars 2021. Många värdefulla synpunkter inlämnades, som kunde läggas till eller 

ändras i förslaget till strategin.  

Kulturstrategin är ett brett förankrat kulturpolitiskt program där syftet med och 

processen inför har varit att få en så bred förankring som möjligt bland denna breda 

intressegrupp. 

Kulturstrategin ska beslutas av kommunfullmäktige och verksamheten kommer 

därefter att ta fram en handlingsplan för genomförandet av den. Kostnaden för 

genomförandet av handlingsplanen får hanteras i sedvanlig budgetprocess men man 

får inte förbise att många aktiviteter inte är så kostsamma att genomföra. 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet.    

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige 

2. att anta Nordanstigs kulturstrategi gällande perioden 2021-2025 (Erik 

Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2021-09-09, dok.nr. 

127417). 

3. Verksamhetens förslag till Kulturstrategi 2021-2022 (dok.nr. 127416). 
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§ 180 Dnr 2021-000283  

Vattenreningsverk i Mellanfjärden 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna rapporten. 

Ärendet behandlas vidare på ledningsutskottets nästa sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

Under en längre tid har det uppmärksammats att vattenkvalitén i havet i 

Mellanfjärdens inlopp har försämrats och att växtligheten på botten har ökat. 

Det kan vara flera olika faktorer som orsakar en övergödning i Mellanfjärdens 

hamnbassäng varav reningsverket i Mellanfjärden kan vara en faktor. 

Kommunen har varit i kontakt med länsstyrelsen och de vill gå vidare med att 

utreda orsakerna men har ännu inte hunnit påbörja analysen. 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet och meddelar att 

MittSverige Vatten & Avfall kommer att göra en ny så kallad vägvalsutredning som 

beräknas vara klar i slutet av september. Utredningen kommer att redovisas på 

ledningsutskottets sammanträde i oktober. 
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§ 181 Dnr 2020-000337  

Beställning av detaljplan: Ny idrottshall i Bergsjö 

Ledningsutskottets beslut 

Uppdra till verksamheten att beställa en detaljplaneändring inför byggandet av den 

nya idrottshallen i Bergsjö. 

Sammanfattning av ärendet 

För att det föreslagna läget för idrottshallen ska harmonisera med detaljplanen 

behöver nuvarande detaljplan ändras. Det beskrivna läget enligt förstudien tar 

sammanlagt 3 fastigheter i anspråk. Fastighet Bergsjö Kyrkby 12:31 ligger på båda 

sidor av Lönnbergsvägen, fastighet Bergsjö Kyrkby 9:2, som behöver slås ihop för 

byggnationen av den nya idrottshallen samt kringliggande infrastruktur. Även tomt 

med nummer Bergsjö Kyrkby 19:1 som blev tidigare uppköpt kommer tas i anspråk 

på sin västra sida. För att möjliggöra fastighetsregleringen behöver en gemensam 

detaljplan upprättas. 

I förstudien beskrivs läget för idrottshallen. Platsen sträcker sig över 3 tomter som 

är planlagd på olika sätt i den aktuella detaljplanen. Detaljplanen behöver ändras på 

så sätt att den är förenligt med framtida användning av fastigheten samt 

fastighetsregleringen.   

Beslutsunderlag 

Förvaltningen föreslår att ledningsutskottet uppdrar till verksamheten att beställa en 

detaljplaneändring inför byggandet av den nya idrottshallen i Bergsjö (Hans-Åke 

Oxelhöjds och Thomaz Nordhs tjänsteutlåtande 2021-09-03, dok.nr. 127322).   

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till verksamhetens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget. 
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§ 182 Dnr 2020-000152  

Beställning av detaljplan: Väg till Råsjövallen 

Ledningsutskottets beslut 

Uppdra till verksamheten att beställa ändring av detaljplan Högen 6:23.  

Sammanfattning av ärendet 

För att ändra huvudmannaskapet för den nya vägen till Råsjövallen behöver 

detaljplanen för fastigheten Högen 6:23 ändras.    

Vägen ska förvaltas framöver av vägföreningen. Efter att planändringen är klar kan 

lantmäteriet fortsätta med förrättningen.  

Kostnaden för åtgärden förväntas uppgår till 150–200 tkr.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningen föreslår att ledningsutskottet uppdrar till verksamheten att beställa 

ändring av detaljplan Högen 6:23 (Hans-Åke Oxelhöjds och Thomaz Nordhs 

tjänsteutlåtande 2021-09-07, dok.nr. 127378).   
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§ 183 Dnr 2020-000288  

Beställning av detaljplan: Nytt särskilt boende för äldre 

Ledningsutskottets beslut 

Uppdra till verksamheten att beställa upprättandet av detaljplan för Bergvik 4:2 

samt Högen 11:3 för byggandet av ett nytt särskilt boende (SÄBO).   

Sammanfattning av ärendet 

För att kunna ge bygglov för ett nytt särskilt boende (SÄBO) på fastigheten Bergvik 

4:2 så behöver fastigheten planläggas. Den sydvästliga delen av Bergvik 4:2 

omfattas av en detaljplan idag och den behöver anpassas för att stämma överens 

med framtida användning av fastigheten. Förvaltningen föreslår att även fastigheten 

Högen 11:3 planläggs samtidigt för en bättre helhetssyn över området.  

Inför byggnationen av ett nytt SÄBO så behöver en ny detaljplan för området 

upprättas. 

Kostnaden för planläggningen väntas uppgå till 150–250 tkr.  

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen föreslår att ledningsutskottet uppdrar till verksamheten att beställa 

upprättandet av detaljplan för Bergvik 4:2 samt Högen 11:3 för byggandet av ett 

nytt SÄBO (Hans-Åke Oxelhöjds och Thomaz Nordhs tjänsteutlåtande 2021-09-06, 

dok.nr. 127338).   
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§ 184 Dnr 2021-000272  

Justering av Avfallstaxa för Nordanstigs kommun 

Ledningsutskottets förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Från och med 1 januari 2022 höja taxor för avfallsverksamhet. 

2. Justera upp nuvarande grundavgift för permanent villa med 211 kr per år, 

fritidshus med 149 kr, företag med 44 kr, och lägenhetsavgift med 128 kr 

inklusive moms. 

3. Från och med 1 januari 2022 höja avgifter för verksamhetsavfall. 

4. Justera upp avgift för brännbart avfall med 300 kr per ton exklusive moms och 

latrinkärl med 267 kr per st. exklusive moms. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kostnaderna för hantering av avfall har stigit de senaste åren för landets renhållare. 

I Nordanstig behöver avfallstaxorna höjas för att hantera de ökande kostnaderna, 

främst avseende:  

• Strängare lagkrav när det gäller hantering av avfall.  

• Kostnadsökningar för nya entreprenörsavtal.   

• Höjda förbränningspriser på grund av förbränningsskatt på avfall och höjda 

kostnader för utsläppsrätter. 

• Avfallsverksamheten har under de senaste åren anpassats till att följa de lagar 

och förordningar som finns för insamling och omhändertagande av avfall, 

arbetsmiljöanpassningar etc. De kommande åren krävs ökade resurser för att 

hantera dessa omvärldskrav främst avseende införande av källsortering av 

matavfall och hantering av returpapper som övergår i kommunalt ansvar 2022-

01-01.  

• Årlig höjning av löner till personal. Har rymts inom befintlig budgetram sedan 

föregående höjning av taxan, då effektiviseringar genomförts inom 

verksamheten. 

• Kostnader för nya program för att möta kommande lagkrav samt kundernas 

förväntan, som exempelvis digitalisering, SMS-funktioner och 

webbtjänster/telefontjänster. 
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Forts. § 184 

 

• För att bibehålla nuvarande höga servicegrad inom verksamheten samt att möte 

kommande lagkrav krävs en höjning av taxor och avgifter. Om vi inte gör 

höjningen blir konsekvensen att skattemedel måste tillföras för att få en budget 

i balans. Enligt rättspraxis tillämpad i första hand inom VA-verksamhet, men 

som även är tillämpligt inom avfallsverksamhet, ska ett över- eller underskott 

regleras under en treårsperiod. Ett underskott måste i annat fall justeras genom 

att skattemedel tillförs. 

Grundavgiften är avsedd att täcka kostnader för administration och kommunens 

återvinningscentraler.  

Den rörliga delen av taxan som baseras på kärlstorlek och hämtningsintervall 

påverkas inte i den föreslagna höjningen av grundavgiften. 

Jämfört med övriga kommuner i Hälsingland är grundavgifterna väldigt låga. 

Enhetschef Jimmy Nilsson föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att från och med 1 januari 2022 höja taxor för 

avfallsverksamhet, att justera upp nuvarande grundavgift för permanent villa med 

211 kr per år, fritidshus med 149 kr, företag med 44 kr, och lägenhetsavgift med 

128 kr inklusive moms samt att från och med 1 januari 2022 höja avgifter för 

verksamhetsavfall, att justera upp avgift för brännbart avfall med 300 kr per ton 

exklusive moms och latrinkärl med 267 kr per st. exklusive moms (Erik Hedlunds 

och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2021-08-25, dok.nr. 127263). 
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§ 185 Dnr 2021-000264  

Ändring av kommunstyrelsens delegationsordning  

Ledningsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Ändra Arbets- och delegationsordning för kommunstyrelsen i Nordanstigs kommun 

enligt förslag i bilaga daterad 2021-09-06 inkl. ändring i laghänvisningen när det 

gäller bostadsanpassning. 

Sammanfattning av ärendet 

Delegationsordningen beskriver hur kommunstyrelsen har fördelat sin 

beslutanderätt till tjänstemän, förtroendevalda och utskott. Delegationsordningen 

ska ses över löpande för att stämma överens med kommunstyrelsens arbetssätt. 

Under hösten påbörjar kommunledningskontoret en översyn av 

delegationsordningen. Dessförinnan finns behov av att göra några justeringar. 

Kommunledningskontoret föreslår ändringar på tre områden i kommunstyrelsens 

delegationsordning: Det första förtydligar möjligheten för kommunens ekonomer 

att företräda kommunen i ärenden hos Skatteverket. Det andra gäller beslut om 

beslut när ett barn eller en elev behöver gå i förskoleklass eller i grundskola i annan 

kommun än hemkommunen. Den tredje gäller möjlighet till fjärrundervisning i 

skolan. Den fjärde ändringen avser verksamhetsansvar för elevhälsan. 

Kommunjurist Eva-Lisa Järvinen föredrar ärendet. Utöver det som föreslås i 

beslutsunderlaget är det en lag som har ändrat namn. Det är lagen som styr 

delegationsordningen för bostadsanpassningsbidrag. 

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar ändra Arbets- och 

delegationsordning för Kommunstyrelsen i Nordanstigs kommun enligt förslag i 

bilaga daterad 2021-09-06 (Erik Hedlunds och Eva-Lisa Järvinens tjänsteutlåtande 

2021-09-06, dok.nr. 127336).  
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§ 186 Dnr 2016-000123  

Beställning av planändring: Väg E4  

Ledningsutskottets beslut 

Beställa ändring eller upphävande för de detaljplanerplaner som berörs av 

genomförandet av  Trafikverkets projekt E4, Kongberget-Gnarp. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen måste genomföra ändringar av detaljplaner för att möjliggöra att 

projektet med ny E4v mellan Kongberget och Gnarp ska kunna genomföras.   

Trafikverkets projekt med ny E4 Kongberget- Gnarp är nu i planeringens slutfas. 

Vägplanen är ute på samråd och inför att denna senare ska kunna antas måste några 

av kommunens detaljplaner ändras eller upphävas då det är ett lagkrav. I dagsläget 

gäller ändringsbehovet  fem detaljplaner. 

Kommunen är den part som enligt Trafikverket och SKR ska bekosta planändringar 

som genomförs för vägprojekt likt denna. Kommunen har ifrågasatt detta och SKR 

har tagit initiativ till en ansvarsutredning. 

Planändringen finansieras inom verksamhetens budget.    

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår ledningsutskottet besluta att för 

genomförandet av Trafikverkets projekt E4, Kongberget-Gnarp beställa ändring 

eller upphävande för de detaljplanerplaner som berörs (Hans-Åke Oxelhöjds 

tjänstutlåtande 2021-09-09, dok.nr. 127412). 
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§ 187 Dnr 2014-000499  

Remiss Ostkustbanan delen Tjärnvik-Njurundabommen 

Ledningsutskottets beslut 

Anta verksamhetens förslag till remissyttrande avseende den planerade 

utbyggnaden av dubbelspår mellan Tjärnvik och Njurundabommen daterat 

2021-09-07. 

Sammanfattning av ärendet 

Trafikverket planerar dubbelspårsutbyggnad mellan Tjärnvik och 

Njurundabommen. Som en del av planeringen har Trafikverket sammanställt 

lokaliseringsalternativen och tagit fram ett remissunderlag. Kommunen har tidigare 

svarat för sin egen del. Detta remissvar avser det sammanvägda remissvaret efter att 

alla intressenter erbjudits och lämnat sina synpunkter. 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet.   

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår Ledningsutskottet besluta att inlämna 

bifogat sammanvägda remissyttrande avseende den planerade utbyggnaden av 

dubbelspår mellan Tjärnvik och Njurundabommen (Hans-Åke Oxelhöjds 

tjänsteutlåtande 2021-09-07, dok.nr. 127384). 

2. Verksamhetens förslag till yttrande över remissen dok.nr. 127381. 

3. Remiss från Trafikverket om Ostkustbanan delen Tjärnvik-Njurundabommen 

dok.nr. 127383.    

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till verksamhetens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget. 
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§ 188 Dnr 2021-000229  

Rutiner för distansdeltagande vid politiska 
sammanträden efter pandemins slut. 

Ledningsutskottets förslag 

Fullmäktige beslutar 

Anta förslag till justering i Rutiner för distansdeltagande vid politiska sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktigeberedningen för demokrati har diskuterat vad som ska gälla för de 

politiska sammanträdena och ledamöters och ersättares deltagande på distans efter 

att Coronapandemin är över. 

I diskussionerna har inriktningen varit att kommunfullmäktige och 

kommunstyrelsen ska som grund hållas med fysiskt deltagande men att utskott och 

andra beredningar kan vara mer positiv till distansdeltagande. Respektive 

ordförande avgör om sammanträdet ska genomföras på distans eller genom att 

fysiskt träffas. 

Vidare är inriktningen är att ledamöter och ersättare ska delta på samma sätt. Detta 

för att uppnå Kommunallagens krav att alla ska delta på lika villkor. Däremot kan 

externa gäster och tjänstemän delta på distans även fast ett utskott sammanträder 

genom fysisk närvaro.   

Beslutsunderlag 

Staben föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag till justering i Rutiner för 

distansdeltagande (Erik Hedlunds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2021-09-06, 

dok.nr. 127333).    
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§ 189 Dnr 2021-000263  

Riktlinjer för E-förslag i Nordanstigs kommun 

Ledningsutskottets förslag 

Fullmäktige beslutar 

Anta förslag till Riktlinjer för E-förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har tidigare behandlat Sandra Bjelkelövs (SD) motion där hon 

föreslår att fullmäktige beslutar att E-petitioner införs som en del av Nordanstigs 

kommuns demokratiska process så att kommunen på detta vis ska öka 

kommuninvånarnas inflytande. 

Fullmäktige beslutade i § 122/2019-09-30 att uppdra till Fullmäktigeberedningen 

för demokrati att diskutera hur kommunen ska arbeta för att öka delaktigheten och 

dialogen med medborgarna. 

Fullmäktigeberedningen har utarbetat ett förslag till riktlinjer för hur E-förslag ska 

kunna hanteras i Nordanstig. 

Beslutsunderlag 

Fullmäktigeberedningen för demokrati föreslår att fullmäktige antar förslag till 

riktlinjer för E-förslag (fullmäktigeberedningens för demokratis protokoll § 6/2021, 

dok.nr. 126759). 
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§ 190 Dnr 2019-000504  

Motion om ett operativt aktivitetshus för alla. 

Ledningsutskottets förslag 

Fullmäktige beslutar 

Fullmäktige har tidigare beslutat att Bergsjögården ska ingå i det energibesparande 

EPC-projektet. Beslut finns även om att efter att Bergsjögårdens ventilation  är 

åtgärdad ska fastigheten läggas ut till försäljning. Biblioteket i Bergsjö bör ligga i 

direkt anslutning till Bergsjö skola för att uppfylla Skollagens krav på skolbibliotek.  

Yrkandet om att flytta huvudbiblioteket i Bergsjö till Bergsjögården bör därför 

avslås. 

Motionen kan i övrigt anses besvarad.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Moderaterna har genom Daniel Arenholm (M), Tor Tolander (M), Lars Hed (M) 

och Michael Wallin (M) lämnat in en motion om ett operativt aktivitetshus för alla. 

De föreslår att fullmäktige beslutar att skyndsamt genomföra ombyggnationer och 

förflyttning av vissa verksamheter till Bergsjögården, att utreda försäljning eller 

ombyggnation av bibliotekets nuvarande lokaler i syfte att finansiera flytten och 

åtgärder på Bergsjögården, att kommunen lägger till Bergsjögården till det 

pågående EPC-projektet, att utreda vilka personalresurser i bibliotekets och övrig 

verksamhet som i den nya lokalerna kan ges ansvar för de uppgifter som idag 

hanteras av föreningen Bergsjögården samt att undersöka ansökan om relevanta 

medel för ändamålet.      

Beslutsunderlag 

1. Motion om ett operativt aktivitetshus för alla, dok.nr. 117122. 

2. Yttrande över motion om operativt aktivitetshus för alla, dok.nr. 125773. 
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§ 191 Dnr 2019-000523  

Motion om fjärrvärme som strategisk miljösatsning. 

Ledningsutskottets förslag 

Fullmäktige beslutar 

Nordanstigs Fjärrvärme är positiv till utbyggnad av fjärrvärmenätet men den höga 

kostnaden för att ansluta fler till nätet konkurreras ut av andra 

uppvärmningsalternativ. Till skillnad från fiberutbyggnad finns inga statliga medel 

att söka. Bolaget kommer dock att fortsätta arbeta för att utveckla bolagets 

verksamhet. 

Motionen kan därmed anses besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

Tor Tolander (M), Michael Wallin (M) och Lars Hed (M) har lämnat en motion om 

fjärrvärme som strategisk miljösatsning. 

De föreslår att  

• Det befintliga fjärrvärmenätet tillsammans med en utredning av vilka möjliga 

anslutningar och utbyggnationer som kan göras inom det nuvarande effektläget 

bereds och presenteras. 

• Ett förslag till fast anslutnings- och driftstaxa under en fastställd avtalstid tas 

fram. 

• Möjligheterna till kommunal medfinansiering av investeringskostnaderna 

liknande dom som nu finns för fibertutbyggnad utreds och konstadssätts. 

• Miljöeffekterna av ovanstående förslag utreds och presenteras enligt 

riktlinjerna för Agenda 2030:s mål 7, 11, 12 och 13.    

 

Beslutsunderlag 

1. Motion om fjärrvärme som strategisk miljösatsning, dok.nr. 117718. 

2. Yttrande över motion om fjärrvärme som strategisk miljösatsning, 

dok.nr.127415. 
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§ 192 Dnr 2019-000455  

Motion om bilpool för Nordanstigs föreningsliv. 

Ledningsutskottets förslag 

Fullmäktige beslutar 

Bilarna i kommunens bilpool har under pandemin minskat i antal för att anpassas 

till det nuvarande behovet. De bilar som används av tjänstepersoner under 

veckodagar står som reserver för hemtjänstpersonalen under helgerna. Vidare får 

inte en kommun bedriva hyrbilsverksamhet om det kan konkurrera med privata 

biluthyrare. 

Motionen kan därmed anses besvarad. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Tor Tolander (M) och Daniel Arenholm (M) har lämnat en motion om bilpool för 

Nordanstigs föreningsliv. Tanken med förslaget är att underlätta för engagerade 

föräldrar och föreningar att samåka till aktiviteter samt att komplettera kommunens 

föreningsbidrag och medverka till ett klimatsmart alternativ. De föreslår därför att 

fullmäktige beslutar möjliggöra för föreningar att ingå i kommunens bilpool samt 

att kommunen vid införskaffning eller hyra av nya fordon ha denna målgrupps 

behov i åtanke.       

Beslutsunderlag 

1. Motion om bilpool för Nordanstigs föreningsliv dok.nr. 116672. 

2. Yttrande över motion om bilpool för Nordanstigs föreningsliv dok.nr. 127210. 
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§ 193 Dnr 2021-000239  

Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens 
spontankassa 2021 "75-årsminnet av m/s Delos 
förlisning" 

Ledningsutskottets beslut 

Bevilja Ragvaldsnäs Bygdeförening bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa 

2021 med 7 000 kronor. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreningen Ragvaldsnäs Bygdeförening söker bidrag ur kommunstyrelsens 

spontankassa 2021 med 15 000 kronor för att arrangera en minnesstund för 

förlisningen av M/S Delos utanför Fågelharn, Gnarp.   

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att ledningsutskottet beslutar att bevilja Ragvaldsnäs 

Bygdeförening bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa 2021 med 15 000 kronor, 

dok.nr. 127352. 

Yrkanden 

Tor Tolander (M), med bifall av Ola Wigg (S) yrkar att bidrag beviljas med 7 000 

kronor. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Tor Tolanders yrkande och finner det antaget. 
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§ 194 Dnr 2021-000270  

Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens 
spontankassa 2021 "Komplettering av resultattavla" 

Ledningsutskottets beslut 

Uppdra till verksamheten att bistå föreningen med att överföra ansökan från 

Spontankassan till Projekt och Visionsbidrag. 

Sammanfattning av ärendet 

Gällsta IK söker bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa 2021 med 25 000 

kronor till en komplettering av klubbens resultattavla.   

Pandemin har gjort att verksamheten avtagit i 1,5 år. När föreningen nu startar upp 

igen konstaterar man att vissa upprustningsarbeten krävs. En viktig åtgärd är att 

komplettera den elektroniska resultattavlan, den del som visar utvisningsminuter 

och spelarnummer saknas på resultattavlan. En komplettering av resultattavlan är en 

nödvändig standardhöjning vid träning och matcher för både aktiva och publik. 

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att ledningsutskottet beslutar att bevilja Gällsta IK bidrag ur 

kommunstyrelsens spontankassa 2021 med 25 000 kronor, dok.nr. 127353.   

Yrkanden 

Ola Wigg (S) med bifall av Stig Eng (C) yrkar att ansökan överförs från 

Spontankassan till Projekt och Visionsbidrag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det antaget. 
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§ 195 Dnr 2021-000277  

Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens 
spontankassa 2021 "Elljusspår" 

Ledningsutskottets beslut 

Bevilja Bergsjö IF bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa med 11 000 kronor. 

Sammanfattning av ärendet 

Bergsjö IF söker bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa 2021 med 11 000 

kronor till underhåll av befintligt elljusspår.   

Elljusspåren vid Råsjövallen är i stort behov av underhåll för att göra spåren 

attraktiva både sommar och vinter. I dagsläget är det mycket rötter och gräs i spåret 

som gör terrängen svår för motionärer. Lokala företag har sponsrat med grus och 

bark/flis. Föreningen behöver dock hjälp med frakt och maskinhyra för att få ut 

materialet i spåren. Underhållet ger även skolan bättre förutsättningar att använda 

elljusspåret i undervisning.  

Föreningen planerar även att trycka upp nya skyltar som guidar motionärer i spåren.   

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att ledningsutskottet beslutar bevilja Bergsjö IF bidrag ur 

kommunstyrelsens spontankassa med 11 000 kronor, dok.nr. 127354.   

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till verksamhetens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget. 
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§ 196 Dnr 2021-000279  

Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens 
spontankassa 2021 Renovering av pråm 

Ledningsutskottets beslut 

Bevilja Stocka Hamnförening bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa 2021 med 

25 000 kronor. 

Sammanfattning av ärendet 

Stocka Hamnförening söker bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa med 

25 000 kronor till renovering av en pråm.    

Föreningen har renoverat en pråm och när arbetet påbörjades upptäcktes ruttnat 

bjälklag, delvis ruttnade stolpar och delvis ruttnad botten. Kostnaderna för att 

renovera pråmen översteg rejält den tänkta budgeten. Förening söker därför bidrag 

ur spontankassan.  

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att ledningsutskottet beslutare bevilja Stocka Hamnförening 

bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa 2021 med 25 000 kronor, dok.nr. 

127351. 
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§ 197 Dnr 2020-000255  

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. 

Uppföljning av utvärdering verksamhetschef 

Tor Tolander (M) frågar om det har gjorts någon uppföljning av brister i 

kommunikationen mellan två chefer i organisationen.  

Kommunchef Erik Hedlund informerar om att arbetet pågår för att förbättra 

kommunikationen. 

      

      

      

 

 


