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§ 145 Dnr 2017-000351  

Godkännande av dagordning. 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen med redovisade ändringar.  

Sammanfattning av ärendet 

Ledningsutskottet godkänner dagordningen med följande ändringar: 

Följande ärende tas bort: 

Ärende 23 Motion om alkolås på kommunens fordon. 

Extra ärenden 

Fråga om Motion om att redovisa öppna motioner på kommunens hemsida.  
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§ 146 Dnr 2018-000005  

Verksamheten informerar. 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar om följande aktuella ärenden 

inom Samhällsutveckling och kommunikation: 

• Projektet Förenade i rörelse, ett projekt där ungdomar får pröva olika idrotter 

via föreningslivet. Projektet pågår under 2019 för Gnarps skola och Iggesunds 

skola. 

• Trafikverket har meddelat att järnvägen från Gävle och 4 mil norrut kommer 

att vara avstängt i 16 veckor med början i augusti 2021. Detta i samband med 

ett spårbyte på Ostkustbanan. Val av korridor för nya Ostkustbanan i 

Nordanstig pågår och ombyggnation av den så kallade Gnarpskurvan beräknas 

genomföras 2028-2029. 

• Rödeområdet i Gnarp. 

• Övergivna bilar på kommunal mark. 

• Rekrytering av ny planarkitekt. 

• Enhetschef på Plan och Bygg. 

• Morängsviken - många är intresserade av tomterna men få tomter har gått till 

försäljning. Stenmassan i området behöver flyttas inför den kommande vintern. 

• Ventilationen i Bergsjögården. Ett informationsmöte kommer att hållas 16 

september. 

 

Tf verksamhetschef Karin Henningsson informerar om följande aktuella ärenden 

inom Teknik och Hållbarhet: 

• Digitala körjournaler i kommunens bilar. Ansvaret kommer att överföras till 

Transportenheten. 

• Offerter på alkolås till bilarnas nyckelskåp håller på att tas in. 

• Stallet - nuvarande hyresgäst vill inte betala hyra sedan den blev vattenskadad. 

• Bergsjö hälsocentral. Premicare blir ny hyresgäst tom september 2024. 

Förhandlingarna är klara med Region Gävleborg om avbrutet avtal. 

• Homons ÅVC, Entreprenörens fleesmaskin har brunnit upp. Ny är på gång. 

• Slamtömningarna har blivit försenade 2-3 veckor. Ca 100 abonnenter är 

berörda. 
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Forts. § 146 

 

• Hög kundnöjdhet på Homons Återvinningscentral. 

• Öppet hus Hassela ÅVC 12 september. 

• Fikerian i kommunkontoret, verksamheten startar så smått. 

• Vägbelysning i Hassela och i Morängsviken. 

• Invigning av nya Hagängsgården 1 oktober 2019 

 

Kommunchef Fredrik Pahlberg informerar om följande aktuella ärenden inom 

Stabens verksamheter: 

• Sundsvallsregionen och gemensam översiktsplan. 

• Traineeprogrammet 

• Offentlighetsutbildarna utbildar lokalt i regionen. 

• Offentlig chef - konferens i Sundsvall. 

• Hälsinglands Utbildningsförbund - nytt konsortialavtal kommer att tecknas. 

• Budget 2019 - prognosen på helår är att underskottet kommer att öka inom 

Vård och Omsorg. Arbetet pågår för att sänka kostnaderna.  
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§ 147 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 augusti 2019.  

Kommunchef Fredrik Pahlberg föredrar för Stabens verksamheter med nyckeltal för 

antal anställda, sjukfrånvaron, antal ärenden samt IT-support. Den politiska 

verksamheten beräknas gå med underskott med 500 tkr och Staben med positivt 

resultat med 190 tkr. 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd redovisar nyckeltalen för Samhällsutveckling 

och kommunikations verksamheter. Den ekonomiska prognosen på helår är ett 

positivt resultat med 880 tkr. Kommunikation -235 tkr, Näringsliv +191 tkr, Plan 

och bygg +924 tkr och Ersk-Matsgården -285 tkr. Vidare redovisas antal årsarbetare 

och sjukfrånvaron i verksamheten, samt verksamhetens volymer i antal registrerade 

dokument, antal hanterade ärenden vid turistbyrån, trafiken på hemsidan 

upplevnordanstig.se, antal bygglov, startbesked m.m. sociala medier, antal träffar på 

webbplatsen samt företagsbesök. 

Tjf verksamhetschef Karin Henningsson redovisar nyckeltalen för Teknik och 

Hållbarhet genom antal personal, sjukfrånvaron, kilometer tjänsteresor samt 

hushållsavfall. Den ekonomiska prognosen på helår är ett positivt resultat mot 

budget med 1 927 tkr. Infrastruktur och miljöutveckling +440 tkr, Avfall och 

återvinning -159 tkr, Kost och städ +/- 0, Fastigheter och projekt +1 766 tkr, 

Transport och bilpool -120 tkr. 
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§ 148 Dnr 2019-000364  

Kommunstyrelsens mål 2020. 

Ledningsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Anta följande mål för 2019 för ledningsutskottets verksamheter: 

1. Antalet laddstolpar vid kommunala fastigheter skall öka 

2. Andelen fossildrivmedelsfria mil ska öka i koncernen 

3. Mängden insamlat hushållsavfall till förbränning skall minska 

4. Våtmarker och vattendrag skall återställas enligt "God ekologisk status" 

5. Antalet solpaneler på kommunens fastigheter skall öka 

6. Antalet publika laddstolpar skall öka 

7. Andelen inköp av ekologiska livsmedel skall öka 

8. Vandringshinder i vattendrag skall tas bort 

9. Tillgången till bredband skall öka 

10. Antalet bostads/hyresrätter skall öka i flera orter 

11. Förbättra resultat i ranking gällande näringslivet 

12. Genomföra 20st organiserade företagsbesök samt 2st var för KS ledamöterna 

13. Antalet sjuktimmar för kommunens anställda ska minska 

14. Antalet gästnätter som registreras i kommunen skall öka 

15. Totala kostnaden för hushåll skall minska i förhållande till andra kommuner 

enligt Nils Holgersson rapporten 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24 om fullmäktigemål för innevarande 

mandatperiod. Nu behöver kommunstyrelsen fastställa mål för år 2020.          

Yrkanden 

Ola Wigg (S) lämnar förslag på prioriterade mål för kommunstyrelsen under 2020. 

Tor Tolander (M) yrkar att målet att tillgången till bredband ska öka, ska knytas till 

den Ekologiska effekten.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs och Tor Tolanders yrkanden och 

finner dem antagna.    
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§ 149 Dnr 2019-000303  

Redovisning Internkontroll 2018 och plan för 2019. 

Ledningsutskottets beslut 

Uppdra till verksamheten att bereda ärendet till ledningsutskottets nästa 

sammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska fastställa en interkontrollplan för 2019. Som underlag för 

2019 års plan ligger resultatet av 2018 års internkontroller samt riskbedömningar 

för händelser inom verksamheterna. 

Enhetschef Mats Widoff föredrar ärendet.          

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar att verksamheten får i uppdrag att bereda ärendet till 

ledningsutskottets nästa sammanträde.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.  
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§ 150 Dnr 2019-000370  

Omfördelning av investeringsmedel för Solceller 
kommunhus. 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna en investering i solceller till kommunhuset i Bergsjö och att 

investeringen finansieras genom ombudgetering av följande investeringar 2019: 

Till: Solceller kommunhuset   400 tkr 

Från: Ventilation Bergsjögården -400 tkr  

 

Sammanfattning av ärendet 

På grund av att ett nytt tak lagts på kommunhuset har goda förutsättningar skapats 

för att investera i en solcellsanläggning. Genom investeringsprojektet Solceller 

kommunhuset skapas en solcellsanläggning med en maximal effekt på ca 41 kW. 

Solcellsanläggning kommer kunna producera en del av den el som förbrukas i 

kommunhuset och därigenom kommer både driftkostnaden och klimatpåverkan till 

följd av elförbrukning att minska. 

För att minska verksamhetens driftkostnader föreslås att taket till den nyrenoverade 

korridoren, som tidigare använts av Folktandvården, förses med solceller. För att 

finansiera investeringen föreslås att 400 tkr av de investeringsmedel som reserverats 

för projektet Ventilation Bergsjögården överförs till projektet Solceller 

kommunhuset.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningen föreslår att ledningsutskottet godkänner en investering i solceller till 

kommunhuset i Bergsjö och att investeringen finansieras genom ombudgetering av 

följande investeringar 2019: Till: Solceller kommunhuset  400 tkr, Från: 

Ventilation Bergsjögården -400 tkr (Fredrik Pahlbergs och Karin Henningssons 

tjänsteutlåtande 2019-09-03).   

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till verksamhetens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det antaget.  
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§ 151 Dnr 2019-000371  

Omfördelning av investeringsmedel för renovering av 
redskap i kommunens gymnastiksalar. 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna en upprustning av redskap i fyra gymnastiksalar och att investeringen 

finansieras genom ombudgetering av följande investeringar 2019: 

Till: Upprustning av gymnastiksalar   220 tkr 

Från: Ventilation Bergsjögården  -220 tkr 

Uppdra till verksamheten att vid nästa sammanträde med ledningsutskottet redovisa 

en uppföljning av 2019 års investeringsprojekt.  

Sammanfattning av ärendet 

I samband med besiktning har brister i såväl fasta som lösa redskap i 

gymnastiksalar i Bergsjö, Harmånger, Ilsbo och Hassela konstaterats. Bristerna i 

gymnastiksalarnas utrustning, som till stor del är både gammal och sliten, har i vissa 

fall varit så stor att redskap dömts ut och inte längre får användas på grund av 

olycksrisken. På grund av att gymnastiksalarna även använts kvällstid är det svårt 

att säkerställa att utdömda redskap inte används. Då kommunen är skyldig att 

underhålla gymnastiksalarna så att olyckor förebyggs anser verksamheten att 

bristerna bör åtgärdas snarast. Gnarps skola använder Gnarpsviljan som 

gymnastiksal och där ligger underhållsansvaret på en förening. 

Utrustning i samtliga fyra gymnastiksalar som kommunen har ansvar över har fått 

anmärkning vid besiktning. Vissa redskap har till och med dömts ut och får inte tas 

i bruk på grund av olycksrisken. I projektet Upprustning av gymnastiksalar ersätts 

både fasta och lösa redskap på grund av konstaterade briser.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner en upprustning av redskap i 

fyra gymnastiksalar och att investeringen finansieras genom ombudgetering av 

följande investeringar 2019: Till: Upprustning av gymnastiksalar 220 tkr, Från: 

Ventilation Bergsjögården -220 tkr (Fredrik Pahlbergs och Karin Henningssons 

tjänsteutlåtande 2019-09-03).   

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till verksamhetens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det antaget.  
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§ 152 Dnr 2019-000372  

Rivning av fd skolbyggnad i Strömsbruk, Stallet. 

Ledningsutskottets förslag 

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.  

 

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 

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).  

Yrkanden 

Tor Tolander (M) yrkar bifall till verksamhetens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Tor Tolanders yrkande och finner det antaget.  
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§ 153 Dnr 2017-000323  

Prioritering av investeringar i fastighetsbeståndet. 

Ledningsutskottets beslut 

Överlämna ärendet till kommunstyrelseberedningen för framtida 

fastighetsinvesteringar. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen fick av kommunstyrelsen i juni uppdraget att ta fram ett förslag på 

investeringsplan för kommunens fastigheter samt redovisa förslaget för utskotten i 

september och kommunstyrelsen i oktober.  

För att lösa utmaningarna kopplade till fastighetsbeståndet utgår verksamheten från 

vilka fastigheter som bedöms vara kvar inom förvaltningen på lång sikt. Denna 

strategi motiveras av det stora investeringsbehovet som finns i fastighetsbeståndet. 

Verksamheten förordar att EPC-projektet genomförs som en inledande investering 

för att kunna genomföra lokalresursplanen. Om kommunen inte skulle följa 

lokalresursplanen utan göra fastighetsinvesteringar som inte finansieras genom 

efterföljande besparingar riskerar sådana investeringar tillsammans med 

bostadsbolagets förväntade investeringar förbruka koncernens låneutrymme och 

förhindra ytterligare investeringar i fastighetsbeståndet för lång tid framåt.   

Beslutsunderlag 

Karin Henningssons och Thomaz Nordhs tjänsteutlåtande 2019-09-03.  
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§ 154 Dnr 2019-000373  

Medel för inköp av möbler till trygghetsboende på 
Hagängsgården. 

Ledningsutskottets beslut 

1. Godkänna verksamhetens förslag till reinvestering av bland annat möbler, 

utsmyckning m.m. under 2019 och 2020 till trygghetsboendet på 

Hagängsgården.  

2. Kostnaden finansieras ur budgeterade reinvesteringsmedel. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Den 1 maj påbörjades inflyttningen till kommunens nya trygghetsboende på 

Hagängsgården med totalt 24 lägenheter. Trygghetsboendet är till för personer som 

är 65 år och äldre och som önskar ett tryggare boende med närhet till grannar, 

kommunikationer och service. På trygghetsboendet finns en större 

gemensamhetslokal för social samvaro. För att stimulera social gemenskap, 

förbättra möjligheten att skapa en meningsfull vardag och uppmuntra till fysisk 

aktivitet behövs medel för reinvestering av möbler utsmyckning m.m. till 

gemensamma lokaler och ytor. Verksamheten beräknar att det för återstoden av året 

behövs 40 tkr och 100 tkr nästa år.  

Kommunchef Fredrik Pahlberg föredrar ärendet.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att reservera 140 tkr av 

kommunstyrelsens förfogandemedel för 2019 som medel för reinvestering av bland 

annat möbler, utsmyckning m.m. under 2019 och 2020 till trygghetsboendet på 

Hagängsgården (Fredrik Pahlbergs och Karin Henningssons tjänsteutlåtande 

2019-09-03).  
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§ 155 Dnr 2017-000381  

Översiktsplan 2035 - tidsplan. 

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. 

Efter det har ledningsutskottet beslutat att förlänga samrådsskedet av Översiktsplan 

2035 av den främsta anledningen att ge allmänheten större möjlighet att delta i 

processen. I det förlängda samrådet har det inkommit många synpunkter. 

Planarkitekt Helena Majforsen presenterar tidsplanen och omfattningen av det 

pågående arbetet med den nya översiktsplanen.  
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§ 156 Dnr 2018-000408  

Information från dialogmöten för Kustprogram för 
utveckling av Nordanstigs kustområde. 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ett kustprogram bör ses som ett verktyg för att styra och samverka den utveckling 

som sker i vårt kustområde. Kusten kommer sannolikt vara motorn i kommunens 

tillväxt de kommande åren. Om översiktsplanen syftar till de mer övergripande 

målen så syftar kustprogrammet till att vara ett mer fördjupat arbete med fokus på 

utveckling av vårt kustområde.  

Syftet med ett kustprogram är: 

• att skapa en samsyn gällande vilka visioner och mål vi har med vår kust och 

dess framtid, 

• att se till de befintliga värden som finns men också se till de som kan skapas, 

• att främja och ta tillvara på det engagemang som finns bland våra medborgare, 

• att ge underlag för samverkan och visa på konkreta mål och visioner som vi 

tillsammans sätter upp, 

• att skapa bra förutsättningar för utveckling och tillväxt. 

 

Planarkitekt Douglas Helsing informerar utifrån genomförda dialogmöten i 

Kustprogrammet för utveckling av Nordanstigs Kustområde. Projektet pågår 

2018-2022.  

Dialogmöten har genomförts på åtta platser i kommunen. Sammantaget har 

240 personer deltagit i mötena.     
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§ 157 Dnr 2019-000369  

Remiss Samrådshandling för E4 Kongberget-Gnarp. 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Trafikverket har ställt ut ett förslag om vägplan för anläggning av ny E4, delen 

Kongberget-Gnarp, för samråd. 

Ledningsutskottet har tidigare lämnat uppdrag till verksamheten att lämna yttrande 

till Trafikverket om att ett raststopp ska planeras in utmed E4:an i Nordanstig. 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd redovisar inlämnat remissyttrande.  
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§ 158 Dnr 2019-000368  

Information: Ändring av detaljplan för 
Gnarps-Berge 12:43. 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

En ändring av befintlig detaljplan för del av fastigheten Gnarps-Berge 12:43 i 

Gnarp, Nordanstigs Kommun, Gävleborgs län har varit utställd för samråd med 

sakägare och myndigheter. Som berörd fastighetsägare, känd organisation eller 

närboende har möjligheten funnits att ta del av handlingar rörande detaljplanen och 

det har funnits chans att lämna synpunkter på förslaget.  

Nu har planen antagits av Byggnadsnämnden i Nordanstigs Kommun och 

antagandehandlingar samt en redogörelse över de yttranden som inkommit 

redovisas för ledningsutskottet. 

 

      

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(26) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-16 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 159 Dnr 2014-000123  

Finansiering av industriområdet Knoget i Harmånger. 

Ledningsutskottets beslut 

Uppdra till verksamheten att gå vidare med att projektera industriområdet Knoget. 

Därefter ska området bjudas ut till försäljning. 

 

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 det dubbla.          

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.  

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet och den beräknade 

kostnaden för att färdigställa industriområdet i nästa etapp.          

Yrkanden 

Per-Ola Wadin (L) yrkar att verksamheten får i uppdrag att gå vidare med att 

projektera området. Efter det ska området bjudas ut till försäljning.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Per-Ola Wadins yrkande och finner det antaget.  
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§ 160 Dnr 2019-000375  

Information om bidragsansökan för 
Vattenförsörjningsplan för Nordanstigs kommun. 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna ansökan om bidrag till en vattenförsörjningsplan. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar om kommunens ansvar för att 

planera och säkerställa vatten- och avloppsverksamheten. 

Bidrag finns att söka hos länsstyrelsen för att delfinansiera arbetet med att ta fram 

en vattenförsörjningsplan. Övriga kostnader ryms inom befintlig budgetram.  
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§ 161 Dnr 2019-000376  

Diskussionspunkt om verksamheten på 
Ersk-Matsgården 2020. 

Ledningsutskottets beslut 

Uppdra till verksamheten att utarbeta en utvecklingsplan på idénivå för 

Ersk-Matsgården de närmaste 10 åren. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar om sommarens verksamhet på 

Ersk-Matsgården. Tre personer har varit anställda under sommaren för att bedriva 

verksamheten. Ca 2 000 personer har besökt gården under sommaren. 

Ny underhållsplan behöver tas fram samt en utvecklingsplan för verksamheten.  
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§ 162 Dnr 2018-000142  

Ansökan om planbesked för nybyggnad av 
trygghetsboende i Bergsjö. 

Ledningsutskottets beslut 

Ledningsutskottet lämnar ett positivt planbesked och uppdrar plan- och 

byggenheten att påbörja framtagandet av en ny detaljplan för fastigheterna Bergsjö-

Kyrkby 36:1, 3:88 m.fl.   

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsutveckling- och kommunikationsenheten, Nordanstigs Kommun har 

inkommit med en ansökan gällande planbesked för fastigheterna Bergsjö-

Kyrkby 36:1, 3:88 m.fl. 

Ansökan gäller en ny detaljplan för fastigheterna Bergsjö-Kyrkby 36:1, 3:88 m.fl. 

Den nu gällande detaljplanen tillåter bostäder, centrumverksamhet m.m. men till en 

begränsad omfattning. Framtagandet av en ny detaljplan syftar främst till att 

möjliggöra för byggande av trygghetsboende samt se över möjligheterna för fler 

bostäder samt centrumverksamhet. Framtagande av en ny detaljplan kommer beröra 

användning, våningsantal, byggnadshöjd m.m. Plan-och byggenheten har nu utrett 

förutsättningarna på platsen och ser inga hinder för att arbeta fram en ny detaljplan.  

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottet föreslår att ledningsutskottet lämnar ett positivt planbesked och 

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

fastigheterna Bergsjö-Kyrkby 36:1, 3:88 m.fl. (Hans-Åke Oxelhöjds och Douglas 

Helsings tjänsteutlåtande 2019-09-09).  
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§ 163 Dnr 2019-000337  

Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens 
spontankassa 2019 Uppstart av ny förening 

Ledningsutskottets beslut 

Bevilja Harmångers Byaspan 25 000 kronor till verksamheten.   

Bidraget finansieras ur kommunstyrelsens Spontankassa. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Föreningen Harmångers Byaspan är nystartad och söker finansiell stöttning av 

kommunen för att komma igång. De är några vuxna som redan idag åker omkring i 

Harmånger och byarna runt för att upptäcka och förhindra brott och skadegörelse. 

Ett annat syfte är att finnas tillhands för ungdomar som är ute på kvällar och nätter. 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet.  

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att ledningsutskottet beslutar att bevilja Harmångers 

Byaspan 25 000 kronor till uppstart av verksamheten (Hans-Åke Oxelhöjds och 

Helena Havelas tjänsteutlåtande 2019-09-11).  

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till verksamhetens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.  
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§ 164 Dnr 2019-000351  

Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens 
spontankassa 2019 Filmstigen 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

En ansökan har kommit in om bidrag till projektet Filmstigen. Avsikten med 

projektet är en långsiktig och bestående filmverksamhet för unga i åldrarna 13-19 år 

i Hälsingland. Verksamheten baseras på ett tidigare koncept Filmstigen, som 

utvecklats och vuxit sedan 2016 genom en rad filmprojekt och filmproduktioner där 

ungdomar fått chansen att lära sig om, delta i och skapa tillsammans inom film och 

rörlig bild. 

Fritidsutvecklare Andreas Mossnelid föredrar ärendet. Kostnaden är 45 000 kronor 

per år under tre år och verksamhetens förslag är att det finansieras inom befintlig 

budgetram.  
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§ 165 Dnr 2019-000374  

Markanvisningstävling för trygghetsboende i Bergsjö. 

Ledningsutskottets beslut 

Uppdra åt förvaltningen att under hösten 2019 genomföra en markanvisningstävling 

i Bergsjö på lämplig fastighet i syfte att tillföra ett nytt trygghetsboende i 

kommunen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har satt upp effektmålet att kommunen ska öka antalet 

innevånare med 5% under mandatperioden, dvs. att antalet innevånare ska öka till 

ca 10 000 personer och att antalet bostäder i kommunen ska öka under samma tid. 

Detta innebär att tiden är knapp då detaljplanändringar kan komma att behövas och 

ärendet kan komma att överklagas. Detta arbete bör inledas omedelbart. 

Den entreprenör som erbjuder sig bygga största antalet lägenheter inom 

mandatperioden och har minsta motkrav bör tilldelas markanvisningen av 

kommunen. Konkurrens bör tillämpas men överetablering bör beaktas, därför bör 

ingen ytterligare markanvisning ske för än Bergsjös fastighets ägare uppvisar en låg 

vakansgrad.   

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att förvaltningen får i uppdrag att genomföra en 

markanvisningstävling i Bergsjö på lämplig fastighet i syfte att tillföra ett nytt 

trygghetsboende i kommunen (Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande 2019-09-02).  

Yrkanden 

Tor Tolander (M) med bifall av Ola Wigg (S), yrkar bifall till verksamhetens 

förslag. 

Stig Eng (C) yrkar att tävlingen ska genomföras under hösten 2019.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Tor Tolanders och sitt yrkande och finner dem 

antagna.  

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(26) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-16 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 166 Dnr 2019-000020  

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. 

Informationer och frågor 

Motion om att redovisa öppna motioner på kommunens webbplats. 

Tor Tolander (M) påtalar att motionen har behandlats i ledningsutskottet och frågar 

när den kommer upp till behandling i kommunstyrelsen. 

Verksamheten svarar att svaret till motionen behöver justeras lite innan ärendet går 

vidare till kommunstyrelsen.  

      

      

      

 

 


