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§ 167 Dnr 2017-000351  

Godkännande av dagordning. 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Ledningsutskottet ska godkänna dagordningen. 

Inga ändringar föreslås eller redovisas. 

 

      

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(31) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-14 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 168 Dnr 2018-000005  

Verksamheten informerar. 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Fredrik Pahlberg informerar om följande aktuella ärenden inom 

Staben: 

• Ekonomidagar i Örebro där Fredrik presenterade Nordanstigsmodellen. 

• Hemtjänsten och förändringar för att hålla budget samt övergången till privata 

utförare i områdena Bergsjö och Gnarp. 

 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar om följande aktuella ärenden 

inom Samhällsutveckling och kommunikation: 

• Ny organisation från 1 januari 2020 för Samhällsutveckling och Teknik och 

Hållbarhet. 

• Tillväxt och Service blir det nya namnet på verksamheten. 

• Saneringsprojekt i Strömsbruk. 

• Tillsynsärende i Rammelsand, Morängsviken. 

• Nyttjanderättsavtal för Stocka hamn. 

• Ny planarkitekt - tjänsten håller på att rekryteras men kan eventuellt 

vakanshållas en tid om behovet finns att minska kostnaderna. 

• Julmarknad på Ersk-Matsgården 2 november 2019. 

 

Tjf verksamhetschef Karin Henningsson informerar om följande aktuella ärenden 

inom Teknik och Hållbarhet: 

• Avfall och återvinning; under 2020 kommer skatter att höjas som gör att 

verksamheten kostar 240 tkr mer. Dock har andra kostnader sänkts vilket gör 

att taxorna inte behöver höjas. 

• Upphandling av transport av avfall från Hassela ÅVC till Homon. 

• Underhåll av maskiner. 

• Bilpoolen; 35 bilar har nu digitala körjournaler. Än så länge så avvaktas med 

att införa det i hemtjänstens bilar. 

• En trehjulig elcykel är inköpt och är bokningsbar i bilpoolen. 
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Forts. § 168 

 

• Fastigheter; Etapp 2 av ombyggnad till trygghetsboende på Hagängsgården är 

igång. 

• Ventilation till Näringslivskontoret. 

• Projektering av väg till Råsjövallen. 

• Matlådor; Sörgården tar över produktionen från Hassela.  
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§ 169 Dnr 2018-000058  

Gråytor i Nordanstig. 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Projektarbetare Trollet Ingelman-Åslund, föredrar ett projekt som 

Samhällsutveckling och kommunikation genomför för kommunens gråytor.  

Gråytor kallas de områden som inte är skog och inte är grönytor utan ligger i 

gråzonen mitt i mellan. En inventering har genomförts på de flesta orter i 

kommunen och inventeringen kommer att vara grunden för att arbeta fram en 

skötselplan för kommunens gråytor. Inventeringen av de tre sista områdena 

fortsätter nästa sommar.  
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§ 170 Dnr 2018-000290  

Verksamhetsuppföljning för Ledningsutskottets 
verksamheter. 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheten redovisar uppföljning av de olika verksamheterna under 

ledningsutskottet, genom volymer och nyckeltal per september 2019.  

Kommunchef Fredrik Pahlberg informerar för Stabens verksamheter. Prognosen på 

helår visar ett positivt resultat. Sjukfrånvaron är lite högre. 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd redovisar nyckeltalen för Samhällsutveckling 

och kommunikations verksamheter. Den ekonomiska prognosen på helår är ett 

överskott med 700 tkr. 

Färre antal bygglovsansökningar och därmed mindre intäkter. 

Antal årsarbetare, sjukfrånvaron, antal ärenden hos turistbyrån, trafik på 

upplevnordanstig.se, antal bygglov, startbesked och tillsynsärenden samt antal 

följare på sociala medier. 

Tjf verksamhetschef Karin Henningsson redovisar nyckeltalen för Teknik och 

Hållbarhet. Den ekonomiska prognosen på helår är ett överskott med 6 miljoner 

kronor. 4 miljoner av dessa kommer av det i förtid avslutade hyresavtalet med 

Region Gävleborg för hälsocentralen i Bergsjö. 

Vidare redovisar Karin Henningsson antal årsarbetare, sjukfrånvaron samt att 

antalet tjänsteresor har ökat. 

Kommunchef Fredrik Pahlberg föredrar nyckeltalen för Stabens verksamheter. Den 

ekonomiska prognosen visar på helår 2019 ett positivt resultat.  

Sjukfrånvaron har ökat lite mot tidigare månad.  
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§ 171 Dnr 2019-000391  

Delårsbokslut per 31 augusti 2019 för 
Ledningsutskottets verksamheter. 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna delårsrapporterna samt uppdra till verksamheten att presentera en djupare 

analys av de ökade politiska kostnaderna.  

Sammanfattning av ärendet 

Delårsbokslut för Nordanstigs kommun per 31 augusti 2019 är presenterat för 

kommunstyrelsen och på väg till kommunfullmäktige för antagande. 

Vid dagens sammanträde får ledningsutskottet en djupare redovisning av 

delårsrapporterna för Staben, Samhällsutveckling och Kommunikation samt Teknik 

och Hållbarhet.  

Vissa redaktionella ändringar uppmärksammas.         

Yrkanden 

Ola Wigg (S) föreslår att ledningsutskottet får en djupare analys av de ökade 

politiska kostnaderna.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs förslag och finner det antaget.  
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§ 172 Dnr 2017-000381  

Översiktsplan 2035 - fortsatt information. 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har beslutat att en ny kommunomfattande översiktsplan ska tas 

fram. Arbetet med översiktsplan inleddes under våren 2014 då en 

fullmäktigeberedningsgrupp tillsattes. Planarbetet fortsatte med en medborgardialog 

främst under 2016 som finns redovisad på kommunens webbplats. Sedan 2017 har 

arbetet med att ta fram översiktsplanen varit mer intensivt och handlingen för en ny 

översiktsplan för kommunen gick ut för samråd den 20:e augusti 2018. 

Samrådsperioden varade i två månader och avslutades den 20:e oktober 2018. 

Planarkitekt Helena Majforsen informerar om det pågående arbetet.  
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§ 173 Dnr 2019-000299  

Remiss: Regional utvecklingsstrategi för Gävleborgs 
län 2020-2030. 

Ledningsutskottets beslut 

Behandla ärendet på ledningsutskottets nästa sammanträde. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) visar hur vi vill att Gävleborg ska 

utvecklas framåt. Den ska vara vägledande för allt regionalt utvecklingsarbete i 

länet. Ett förslag till ny regional utvecklingsstrategi (RUS) är framtagen i bred 

samverkan mellan många olika aktörer i länet under ledning av Region Gävleborg. 

Arbetet har pågått sedan hösten 2017 och involverat många personer som 

representerar aktörer i offentlig sektor, näringsliv, högskola och föreningsliv. 400 

personer har deltagit vid Framtidsdagar och utöver det 400 personer i olika dialoger 

i mindre grupperingar på lokal och regional nivå.  

Region Gävleborg har lagt ut förslaget på remiss och synpunkter kan lämnas senast 

20 november 2019. 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar om ärendet och ett förslag till 

yttrande kommer att utarbetas till ledningsutskottets nästa sammanträde.  
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§ 174 Dnr 2019-000303  

Redovisning Internkontroll 2018 och plan för 2019. 

Ledningsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Fastställa följande moment för internkontroll 2019: 

Samhällsutveckling och Kommunikation  

Kontroll av hantering av kontanta medel. 

Staben  

Kontroll att politiska beslut genomförs och efterlevs. 

Kontroll av att delegationsbeslut dokumenteras skriftligt samt redovisas på 

nästkommande kommunstyrelsesammanträde. 

Kontroll av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete på politisk nivå.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska fastställa en internkontrollplan för 2019. Som underlag för 

2019 års plan ligger resultatet av 2018 års interkontroller samt riskbedömningar för 

händelser inom verksamheten.  

Ledningsutskottets verksamheter för Staben, Samhällsutveckling och 

Kommunikation samt Teknik och Hållbarhet har sammanställt 

internkontrollrapporer för 2018 och lämnat förslag på internkontrollmoment för 

2019. 

Samhällsutveckling och Kommunikation föreslår för 2019 en kontroll av hantering 

av kontanta medel. 

Staben föreslår för 2019 kontroll att politiska beslut genomförs och efterlevs, 

kontroll av att delegationsbeslut dokumenteras skriftligt samt redovisas på 

nästkommande kommunstyrelsesammanträde samt kontroll av huvudmannens 

systematiska kvalitetsarbete på politisk nivå.  
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§ 175 Dnr 2019-000414  

Förslag från Hälsingerådet om Samverkan i 
Hälsingland 

Ledningsutskottets beslut 

Ärendet behandlas på ledningsutskottets nästa sammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 

Frågan om samverkan inom personalområdet har genom åren diskuterats ett flertal 

gånger i Hälsingerådet men det har aldrig resulterat i någon fördjupad samverkan. 

Ett hinder i sammanhanget har varit att man vid dessa tillfällen tittat på samarbeten 

inom hela personalområdet. Eftersom vissa delar av den verksamheten är av mer 

strategisk karaktär och skiljer sig åt från kommun till kommun beroende på hur man 

i övrigt organiserat sin verksamhet, har det inte bedömts vara aktuellt. Hur man 

hanterar löneadministrationen i kommunerna är dock mer likartat och i huvudsak en 

praktisk fråga. Genom att samverka mellan kommunerna kommer effektiviseringar 

att kunna ske i syfte att sänka kostnaderna. För flera av Hälsingekommunerna är det 

i närtid aktuellt att upphandla ekonomi- och personalsystem. För att få en så 

effektiv löneadministration som möjligt är det viktigt att man har samma digitala 

personalsystem. Samma sak gäller inom ekonomiområdet om kommunerna också 

där önskar fördjupa samverkan. Kommunerna förslås därför besluta att gemensamt 

göra en upphandling av ekonomi- och personalsystem. Eftersom kommunernas 

avtalstider för de nuvarande avtalen går ut vid lite olika tidpunkter och att några av 

kommunerna också äger sina system är det viktigt att upphandlingen ger 

förutsättningar för kommunerna att tillämpa avtalen vid olika tidpunkter förslagsvis 

under en tre-årsperiod. 

Hälsingerådet har lämnat ett uppdrag till kommuncheferna i Hälsinglands 

kommuner att lämnat förslag till samverkan utifrån detta. 

Kommunchef Fredrik Pahlberg föredrar ärendet.   

Beslutsunderlag 

Kommunchefsgruppen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att medverka i 

uppbyggnaden och sedan ingå i en gemensam löneadministration för Hälsinglands 

kommuner som är i funktion senast 2022. att i samverkan med övriga kommuner i 

Hälsingland upphandla ett gemensamt personal- och ekonomisystem. att ge 

kommunchefen i uppdrag att, i samverkan med Hälsinglands övriga kommunchefer, 

genomföra ovanstående beslut (Bengt Fribergs tjänsteutlåtande 2019-09-20).   
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§ 176 Dnr 2019-000410  

Ansökan om planbesked del av Stocka 3:21 och  
Stocka 3:132. 

Ledningsutskottets beslut 

Lämna ett positivt planbesked och uppdra plan- och byggenheten att påbörja 

framtagandet av en ny detaljplan för del av fastigheterna Stocka 3:21 och  

Stocka 3:132.  

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsutveckling- och kommunikationsenheten, har inkommit med en ansökan 

gällande planbesked för fastigheterna Stocka 3:21 och Stocka 3:132.  

Dagens detaljplan begränsar i stora drag en möjlig utveckling av området i helhet 

och med anledning av detta anses det motiverat att arbeta fram en ny detaljplan. En 

ny detaljplan kan skapa förutsättningar för utveckling av befintliga och nya 

verksamheter, bostäder och till området ändamålsenliga gång- och cykelvägar, samt 

övriga nödvändiga infrastrukturella inslag. En noggrannare värdering av lämplig 

markanvändning i området klargörs i samband med själva planprocessen.  

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att ledningsutskottet lämnar ett positivt planbesked och 

uppdrar plan- och byggenheten att påbörja framtagandet av en ny detaljplan för del 

av fastigheterna Stocka 3:21 och Stocka 3:132 (Hans-Åke Oxelhöjds och Douglas 

Helsings tjänsteutlåtande 2019-10-04).  
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§ 177 Dnr 2019-000411  

Uppföljning investeringsbudget 2019. 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Vid årets uppföljning av investeringarna baserad på september månads bokföring 

visar prognosen på ett överskott om 16 876 tkr. Faktiskt bokfört efter nio månader 

är 9 163 tkr av budgeterade 41 323 tkr. 

Efter september månads bokföring uppgår investeringarna till 9 163 tkr. Total 

budget är 41 323 tkr. Prognosen visar på ett överskott om 16 876 tkr. Då flera av 

investeringarna inte kommer att genomföras under året finns även preliminära 

önskemål om ombudgetering till 2020 i bilaga till detta ärende.   

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att ledningsutskottet beslutar motta informationen om läget 

avseende investeringsbudgeten (Fredrik Pahlbergs och Marianne Unborgs 

tjänsteutlåtande 2019-10-07).  
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§ 178 Dnr 2019-000412  

Fördelning av Investeringsbudget 2020 samt 
flerårsplan 2021-2023. 

Ledningsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Fördela investeringar för 2020 samt preliminär fördelning för 2021 – 2023 enligt 

tabellen nedan. Investeringsbudgeten kommer att kompletteras med budget för en 

strategisk utvecklingsplan. 

 

Projekt 2020 2021 2022 2023 

Reinvesteringar 500 1 000 1 000 1 000 

Markköp 1 000 1 000 1 000 1 000 

Välfärdsteknologi VoO 500 500 0 0 

Möbler skola och förskola 200 200 200 200 

Måltidsmiljö skolor (möbler) 50 50 0 0 

Laddstationer till elbilar 300 300 300 300 

Städutrustning 300 300 300 300 

Fastigheter 3 600 3 600 3 600 3 600 

Byte av maskiner på Homons 

ÅVC 

0 1 500 0 0 

Fastighetsnära insamling 750 0 0 0 

Vägbelysning 1 200 1 200 0 0 

It-investering infrastruktur 300 300 300 300 

It-investering datorer 500 1 000 1 000 500 

Ombyggnad kommunhus för 

säkerhet och kris, MSB 

3 000 0 0 0 

Matavfallsinsamling 750 750 0 0 

Deponier riskklass 1 Bergsjö 

Hassela 

500 0 0 0 

Kommunförråd 1 000 0 0 0 

Ny väg och gc-väg 1 000 0 0 0 

Ks ospec investeringar 0 1 361 8 300 8 800 

Bredband 6 550 14 939 4 000 4 000 

Summa 2020 - 2023 22 000 28 000 20 000 20 000 
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Forts. § 178 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24, § 97, om ett investeringsutrymme för 

2020 för verksamheten att fördela på 22 000 tkr. Utrymmet för 2021 är 28 000 tkr, 

för 2022 20 000 tkr och för 2023 på 20 000 tkr. Beslutet innehöll också ett uppdrag 

till kommunstyrelsen att vid nästkommande sammanträde fördela 

investeringsbudgeten på specifika projekt.  

Kommunfullmäktige har beslutat om en totalram på 65 000 tkr för 2020, 116 000 

tkr för 2021, 74 000 tkr för 2022 och 73 000 tkr för 2023. Av dessa är 43 000 tkr 

2020 avsedda för majoritetens satsningar, 2021 på 88 000 tkr, 2022 på 54 000 tkr 

och 2023 på 53 000 tkr. För verksamheten att fördela finns då: 22 000 tkr för 2020, 

28 000 tkr för 2021, 20 000 tkr för 2022 och 20 000 tkr för 2023. 

Fördelning har nu gjorts inom ramarna för respektive år enligt nedanstående 

sammanställning och presenteras både i siffror och i text i investeringsdokumentet.   

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen fördelar investeringar 2020 enligt 

investeringssammanställningen nedan. Kommunstyrelsen fördelar preliminärt 

2021 – 2023 enligt samma sammanställning nedan (Fredrik Pahlbergs och 

Marianne Unborgs tjänsteutlåtande 2019-10-07).  
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§ 179 Dnr 2018-000348  

Skrivelse kring Kulturhuset Bergsjögården. 

Ledningsutskottets beslut 

Uppdra till Stig Eng (C) och Tor Tolander (M) att utforma ett svar till Föreningen 

Bergsjögården med anledning av deras skrivelse. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheten som bedrivs i Bergsjögården är viktig och motsvarande lokaler finns 

just nu inte i kommunens ägor. 

Föreningen Bergsjögården som idag driver verksamheten i kulturhuset har lämnat 

en skrivelse där de beskriver föreningens arbete.  
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§ 180 Dnr 2019-000416  

Omfördelning av investeringsbudget 2019 för 
investeringar i vissa av kommunens fastigheter. 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna investeringar i vissa av kommunens fastigheter och att investeringarna 

finansieras genom ombudgetering av följande investeringar 2019: 

Till: Ombyggnation Paletten    400 tkr 

Till: Fiber Stallbackens förskola och Lotsen  100 tkr 

Till: Projektering förskolor    400 tkr 

Från: Ventilation Arthur Engbergskolan, projekt 11176     -900 tkr  

 

Sammanfattning av ärendet 

Sammanslagningen av kommunens dagliga verksamheter har medfört att Palettens 

lokaler behöver byggas om. För att finansiera investeringen föreslås att 400 tkr av 

de investeringsmedel som reserverats för projektet Ventilation Arthur 

Engbergskolan överförs till projektet Ombyggnation Paletten. 

Stallbackens förskola samt Lotsens lägenheter på Alvägen 12 saknar fiberanslutning 

och därför föreslås att 100 tkr av de investeringsmedel som reserverats för projektet 

Ventilation Arthur Engbergskolan överförs till projektet Fiber Stallbackens förskola 

och Lotsen. 

För att kunna ta fram underlag till beslut rörande föreslagna investeringar i 

förskolorna i Hassela, Bergsjö, Gnarp och Ilsbo föreslås att 400 tkr av de 

investeringsmedel som reserverats för projektet Ventilation Arthur Engbergskolan 

överförs till projektet Projektering förskolor.  

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att ledningsutskottet godkänner investeringar i vissa av 

kommunens fastigheter och att investeringarna finansieras genom ombudgetering 

av följande investeringar 2019: Till: Ombyggnation Paletten 400 tkr, Till: Fiber 

Stallbackens förskola och Lotsen 100 tkr, Till: Projektering förskolor 400 tkr, Från: 

Ventilation Arthur Engbergskolan, projekt 11176, -900 tkr (Fredrik Pahlbergs och 

Karin Henningssons tjänsteutlåtande 2019-10-01). 
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§ 181 Dnr 2014-000123  

Information kring Industriområdet Knoget, Rösta 8:19 i 
Harmånger. 

Ledningsutskottets beslut 

1. Godkänna informationen.  

2. Planera för ett studiebesök vid ledningsutskottets nästa sammanträde. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar om arbetet med att färdigställa 

industriområdet Knoget i Harmånger. 

Detaljplanen för industriområdet antogs redan för 30 år sedan men av flera 

anledningar har industriområdet inte färdigställts. 

En investeringskalkyl togs fram för några år sedan. 3,5 mnkr är avsatta i årets 

budget men kostnaden beräknas idag till långt mer.          

Ledningsutskottet lämnade i augusti 2019 ett uppdrag till verksamheten att fortsätta 

arbetet med att färdigställa industriområdet och beviljade startbesked enligt 

anslagna medel i budget 2019.  

I september 2019 beslutade ledningsutskottet att uppdra till verksamheten att gå 

vidare med att projektera industriområdet Knoget samt att därefter bjuda ut området 

till försäljning. 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet och det pågående arbetet 

med att projektera området.  
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§ 182 Dnr 2019-000413  

Teckningsrätt bank- och plusgiro. 

Ledningsutskottets förslag 

Kommunstyrelsens beslutar 

1. Ge följande personer teckningsrätt för bank- och plusgiro att gälla två i 

förening: Ola Wigg (S), Yvonne Nilsson, Marianne Unborg, Björn Hylenius, 

Irina Alexeeva, Stina Lindgren, Erica Norling och Lisa Björke.  

2. Beslutet gäller från 1 december 2019 och ersätter tidigare beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska utse de personer som får teckningsrätt för bank- och plusgiro 

för Nordanstigs kommun. Vissa personalfördringar medför att beslutet behöver 

justeras.               

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar ge följande personer 

teckningsrätt för bank- och plusgiro att gälla två i förening: Ola Wigg (S), Yvonne 

Nilsson, Marianne Unborg, Björn Hylenius, Irina Alexeeva, Stina Lindgren, Erica 

Norling och Lisa Björke (Fredrik Pahlbergs och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 

2019-10-04).  
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§ 183 Dnr 2019-000415  

Firmatecknare för Nordanstigs kommun. 

Ledningsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Utse kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) och tjf kommunchef Eva 

Fors att i förening teckna kommunens firma. 

2. Som ersättare för Ola Wigg utse kommunstyrelsens vice ordförande Stig 

Eng (C) och som ersättare för Eva Fors utse ekonomichef Björn Hylenius. 

3. Beslutet gäller från 1 december 2019 och ersätter tidigare beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska utse firmatecknare för Nordanstigs kommun. På grund av 

personalförändringar behöver det nu gällande beslutet om firmatecknare justeras. 

Beslutet föreslås gälla från och med 1 december 2019 och ersätta tidigare beslut   

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar utse kommunstyrelsens 

ordförande Ola Wigg (S) och tjf kommunchef Eva Fors att i förening teckna 

kommunens firma. 

2. Som ersättare för Ola Wigg utse kommunstyrelsens vice ordförande Stig Eng 

(C) och som ersättare för Eva Fors utse ekonomichef Björn Hylenius. Beslutet 

gäller från 1 december 2019 och ersätter tidigare beslut (Fredrik Pahlbergs och 

Eva Engströms tjänsteutlåtande 2019-10-10).  
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§ 184 Dnr 2018-000386  

Motion om att redovisa öppna motioner på kommunens 
hemsida. 

Ledningsutskottets förslag 

Fullmäktige beslutar 

Bevilja motionen.  

Sammanfattning av ärendet 

Sandra Bjelkelöv (SD) har lämnat en motion där hon föreslår att inkomna motioner, 

motioner som är under behandling samt besvarade motioner och dess svar ska göras 

tillgängliga på kommunens webbplats. Hon föreslår även att motionerna ska göras 

tillgängliga för nedladdning samt att ett register över motionerna ska finnas på 

webbplatsen. 

Verksamhetens yttrande 

Verksamheten är generellt positiv till god information, öppenhet och transparens 

mot medborgarna. Verksamheten föreslår därför att motionen beviljas.     

Kommunsekreterare Eva Engström föredrar ärendet.   

Beslutsunderlag 

Verksamheten förslår att fullmäktige beslutar att bevilja motionen för att ge 

allmänheten en bild av respektive partis politiska engagemang genom motioner 

(Hans-Åke Oxelhöjds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2019-07-01).  
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§ 185 Dnr 2019-000372  

Rivning av fd skolbyggnad i Strömsbruk, Stallet. 

Ledningsutskottets beslut 

1. Ärendet behandlas vid ledningsutskottets nästa sammanträde. 

2. Uppdra till verksamheten att planera för ett studiebesök i fastigheten.  

Sammanfattning av ärendet 

Byggnaden ”Stallet” ligger i de centrala delarna av Strömsbruk på fastigheten 

Strömsbruk 1:9. I den ca 1300 m2 stora byggnaden fanns tidigare Strömsbruks 

skolas kök, matsal, slöjdsal och gymnastiksal. I byggnaden finns också gym, 

pannrum och förråd m.m. Delar av byggnaden har påverkats av en vattenskada som 

uppstod då en trycksatt vattenledning i kökets innertak läckte ca 320 m3 vatten. I 

samband med vattenläckan blev matsalen fylld med vatten. Vattenledningen har 

lagats och de fuktskadade ljudplattorna har omhändertagits, men risken för att det 

uppstått mögelskador bedöms likväl som stor. Självrisken vid denna typ av skada 

uppgår till 450 tkr. 

Den före detta skolbyggnaden ”Stallet” har varit ute till försäljning under ett års tid 

utan resultat. Bristen på intresse kan till stor del förklaras med byggnadens höga 

driftkostnad. Det första halvåret 2019 uppgick driftkostnaden till 120 tkr, medan 

den årliga hyresintäkten uppgår till 55 tkr. Då det inte bedrivs någon kommunal 

verksamhet i ”Stallet” förordar verksamheten att byggnaden rivs.   

Beslutsunderlag 

1. Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge verksamheten i 

uppdrag att inom befintlig budgetram, på ett kostnadseffektivt och 

miljömedvetet sätt, riva den före detta skolbyggnaden ”Stallet” (Skolvägen 4) i 

Strömsbruk (Fredrik Pahlbergs och Karin Henningssons tjänsteutlåtande 2019-

09-03).  

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar uppdra till verksamheten att 

inom befintlig budgetram, på ett kostnadseffektivt och miljömedvetet sätt, riva 

den före detta skolbyggnaden ”Stallet” (Skolvägen 4) i Strömsbruk 

(ledningsutskottets protokoll § 152/2019). 

3. Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till ledningsutskottet för att 

komplettera beslutsunderlaget med vad det skulle kosta att behålla en del av 

byggnaden (kommunstyrelsens protokoll § 247/2019).   
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§ 186 Dnr 2019-000403  

Upphäva tidigare beslut om övertagande av drift för 
belysningspunkter i Hassela m.m. 

Ledningsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Upphäva tidigare tagna beslut gällande övertagande av belysningspunkter 

(vägbelysning). Ge verksamheten uppdraget att ta fram rutiner för vad som ska 

gälla för kommunal vägbelysning.  

2. Avvakta med att ta ställning kring beslut § 192/2009 gällande övertagande av 

drift för belysningspunkter i Hassela.     

Sammanfattning av ärendet 

Intressegruppen för gatubelysning i Svedje, Hassela ansökte 2009 om driftsbidrag 

för elförbrukning till 20 stycken ljuspunkter. Intressegruppen skulle stå för inköp 

och installation av stolparna efter Ölsjövägen - Svedjevägen. Kommunens kostnad 

beräknades då till 15-20 tkr/år.  

Beslut i kommunstyrelsen blev att kommunen skulle överta driftansvaret för de 20 

belysningsstolpar efter Ölsjövägen-Svedjevägen i Hassela som intressegruppen 

installerat. Några belysningspunkter installerades dock inte av intressegruppen. Det 

som gjordes vara att fundament och kabel kom på plats.  

Sedan detta beslut togs har kommunens syn gällande vad som ska vara belyst och 

inte förändrats. Allt eftersom fordonen fått bättre belysning minskar även behovet 

av vägbelysning framförallt i områden utan bebyggelse. Idag är det de oskyddade 

trafikanterna, kollektivt resande, tillgänglighet och minskad klimatpåverkan som 

bör prioriteras. 

I och med dessa förändringar måste tidigare tagna beslut rörande övertagande av 

drift för belysningspunkter (vägbelysning) upphävas och prövas på nytt utifrån de 

nya förutsättningarna.  

Kommunen behöver även ta fram rutiner för vad som ska gälla för kommunal 

vägbelysning.   

Ledningsutskottet diskuterar ärendet.  

Beslutsunderlag 

1. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen upphäver beslut § 192/2009 

gällande övertagande av drift för belysningspunkter i Hassela. Upphävning 

gäller även för övriga tagna beslut gällande övertagande av belysningspunkter 

(vägbelysning). Ge verksamheten uppdraget att ta fram rutiner för vad som ska 

gälla för kommunal vägbelysning (Fredrik Pahlbergs och Karin Henningssons 

tjänsteutlåtande 2019-10-02).   

2. Kommunstyrelsen beslutar remittera ärendet till ledningsutskottet för 

beredning (kommunstyrelsens protokoll § 258/2019).                     
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§ 187 Dnr 2019-000364  

Kommunstyrelsens mål 2020. 

Ledningsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Anta följande mål för ledningsutskottets verksamheter: 

1. Antalet laddstationer vid kommunala fastigheter ska öka. 

2. Andelen fossildrivmedelsfria mil ska öka i kommunkoncernen. 

3. Mängden insamlat  hushållsavfall till förbränning ska minska. 

4. Antalet installerad effekt (kWp) solpaneler på kommunens fastigheter ska öka. 

5. Antalet publika laddstationer ska öka. 

6. Andelen inköp av närproducerat livsmedel ska öka. 

7. Tillgången till bredband ska öka. 

8. Antalet bostads- /hyresrätter ska öka i kollektivtrafiknära områden i 

kommunen. 

9. Öka kontakten och samverkan med kommunens företagare. 

10. Genomföra 20 organiserade företagsbesök samt två per KS-ledamot. 

11. Antalet sjuktimmar för kommunens anställda ska minska. 

12. Antalet gästnätter som registreras i kommunen ska öka. 

13. Totala kostnaden för offentlig service för hushåll ska minska i förhållande till 

andra kommuner.   

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska besluta om mål för verksamheten för år 2020. 

Utskotten har arbetat med ärendet och ledningsutskottet och utbildningsutskottet har 

lämnat förslag till mål för deras verksamheter. 

Förslaget diskuterades i kommunstyrelsen som beslutade att återremittera ärendet 

för att anpassa målen enligt följande synpunkter: 

Ändring av mål nr 13 till lydelsen: Öka kontakten och samverkan med företagen. 

Ta bort mål nr 6 om våtmarker och vattendrag, och mål nr 10 om vandringshinder i 

vattendrag. Utforma målen på ett mer mätbart sätt. Mål nr 9 justeras till att gälla 

närproducerat. Mål nr 12 kompletteras med inriktningen att öka i kollektivtrafiknära 

områden i kommunen. Eventuellt färre mål. Ledningsutskottet diskuterar målen och 

lämnar efter justeringar över målen till kommunstyrelsen för beslut.  
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Forts. § 187 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet för att anpassa målen enligt 

följande synpunkter: Ändring av mål nr 13 till lydelsen: Öka kontakten och 

samverkan med företagen. Ta bort mål nr 6 om våtmarker och vattendrag, och mål 

nr 10 om vandringshinder i vattendrag. Utforma målen på ett mer mätbart sätt. Mål 

nr 9 justeras till att gälla närproducerat. Mål nr 12 kompletteras med inriktningen att 

öka i kollektivtrafiknära områden i kommunen. Eventuellt färre mål 

(kommunstyrelsens protokoll § 243/2019).   
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§ 188 Dnr 2019-000419  

Justering av förbundsordning och konsortialavtal för 
Hälsinglands Utbildningsförbund. 

Ledningsutskottets förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Anta förslag till reviderad förbundsordning för Hälsinglands 

Utbildningsförbund. 

2. Anta förslag till reviderat konsortialavtal för Hälsinglands Utbildningsförbund. 

3. Godkänna ny Budgetprocess och ersättningsmodell enligt bilaga 1. 

4. Fastställa följande bidragsbelopp att gälla som bas från och med 2020: 

bidragsbelopp för gymnasieutbildning: 101 169 kronor/invånare i åldern 16–

19, bidragsbelopp för vuxenutbildning: 1 655 kronor/invånare i åldern 20–64. 

5. Godkänna förslag till ersättning 2020 till Hälsinglands Utbildningsförbund 

enligt bilaga 2.   

 

Sammanfattning av ärendet 

En ny ersättningsmodell för Hälsinglands Utbildningsförbund föreslås som baserar 

sig på ett bidragsbelopp per invånare i olika ålderskategorier. Grunden är att 

medlemskommunerna betalar samma bidrag per invånare men vissa 

kommunspecifika justeringar kan förekomma beroende på politiska beslut. 

Medlemmarnas bidrag till förbundet ska på detta sätt enkelt kunna beräknas och 

prognosticeras.  

En avvikelse för ersättningen för gymnasieelever är att Nordanstigs kommun ska 

avräkna bidraget mot faktisk kostnad på grund av att huvuddelen av kostnaderna är 

IKE (interkommunal ersättning) som inte är påverkbar för förbundet. 

Ersättningsmodellen är godkänd av samtliga medlemskommuner och Hälsinglands 

Utbildningsförbund vid samrådsmöte.   

Kommunchef Fredrik Pahlberg föredrar ärendet.  

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

besluta att godkänna ny Budgetprocess och ersättningsmodell enligt bilaga 1, 

att fastställa följande bidragsbelopp att gälla som bas från och med 2020: 

bidragsbelopp för gymnasieutbildning: 101 169 kronor/invånare (antal 16–19-

åringar), bidragsbelopp för vuxenutbildning: 1 655 kronor/invånare (antal 20–

64-åringar), att godkänna förslag till ersättning 2020 till Hälsinglands 

Utbildningsförbund enligt bilaga 2  (Fredrik Pahlbergs och Björn Hylenius 

tjänsteutlåtande 2019-10-11). 
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Forts. § 188 

 

2. Verksamheten föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige anta 

förslaget till reviderad förbundsordning för Hälsinglands Utbildningsförbund, 

att föreslå kommunfullmäktige anta förslaget till reviderat konsortialavtal för 

Hälsinglands Utbildningsförbund (Fredrik Pahlbergs och Eva Fors 

tjänsteutlåtande 2019-10-11). 
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§ 189 Dnr 2019-000420  

Hassela Ski & Resort. 

Ledningsutskottets beslut 

Uppdra till verksamheten att planera för ett besök vid anläggningen och kontakt 

med berörda intressenter.  

Sammanfattning av ärendet 

Hassela Ski & Resort är ute till försäljning och Tor Tolander (M) föreslog vid 

kommunstyrelsens sammanträde 2019-10-08, § 257 att ledningsutskottet skulle få i 

uppdrag att utreda möjligheterna att stödja investeringar i anläggningen vid en 

eventuell ny ägare samt att ta upp samtal med nuvarande ägare om fortsatt drift tills 

det att anläggningen är såld. 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet.  

      

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31(31) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-14 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 190 Dnr 2019-000421  

Krisledningsplan 2019-2023. 

Ledningsutskottets förslag 

Fullmäktige beslutar 

Anta förslag till Krisledningsplan för Nordanstigs kommun. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs kommun arbetar för att förebygga och minimera risker i syfte att skapa 

ett robust samhälle. Om en allvarlig händelse ändå inträffar kräver det att 

kommunen har en plan för att hantera det inträffade. 

Krisledningsplanen stödjer Nordanstigs kommun i arbetet med att skapa och 

bibehålla kunskapen och därmed förmågan att agera korrekt och effektivt under en 

allvarlig händelse. I krisledningsplanen  beskrivs varför kommunen har en 

krisorganisation och hur den är tänkt att fungera. 

Nordanstigs kommuns krisledningsplan utgår från de slutsatser som identifierats i 

kommunens risk och sårbarhetsanalys. Kommunen har med det skapat en generell 

förmåga att möta många olika typer av kriser. Samtidigt övas kommunen i olika 

scenarion tillsammans med länets kommuner för att öka förmågan att hantera kris. 

Kommunchef Fredrik Pahlberg föredrar ärendet.  

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar anta krisledningsplanen (Fredrik 

Pahlbergs tjänsteutlåtande 2019-10-11).  

      

      

 

 


