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§ 42 Dnr 2017-000351  

Godkännande av dagordning.  

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna dagordningen med föreslagna ändringar.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med följande ändringar och anmälan av 

extraärenden: 

Ärende 16 utgår, Förslag till försäljning av Fröstuna gamla skola. 

Ombyggnation på Hagängsgården. 

Finansiering av tillstånd utrivning av regleringsdammen i Andersfors m.m. 

Ersättare till ombud för Fiberstaden AB:s årsstämma. 

Rasat tak i Högen. 

Rasat tak Gällsta ishall i Gnarp. 

Bidrag för att städa stränder. 

Lägesrapport för skolvalsenkät.  
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§ 43 Dnr 2018-000027  

Ordföranden informerar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden Monica Olsson (S) informerar om följande aktuella ärenden: 

Sundsvallsregionen möte 23/2 på Hussborgs Herrgård 

En ny samordnare, Maria Wallner, har anställts och presenterar sig. Maria har 

tidigare arbetat på Almi företagspartner. Information från respektive kommun. 

Ånge 

Bokslutet visar några miljoner plus. 

Lönesatsning på sjuksköterskor, lärare och inom förskolan. Satsningen handlar om 

2 000 kronor i högre lön. 

Lärarutbildning arbeta 75 % och studera på resterande tid. 

Lokförarutbildning, ca hälften av eleverna är från Ånge. Svårt att få sökande från 

andra orter. 

Härnösand 

Fortfarande problem på skolorna, mycket stök, inbrott m.m. Vite från 

skolinspektionen om åtgärder inte vidtas. 

Militären i Härnösand har plats för utbildning. 

Kvarka på den kommunala ridskolan. 

Bokslut +22,9 miljoner. 

Stor arbetslöshet, sämst i Västernorrland. 

Hudiksvall 

Delsbo mejeri lokalproducerad mjölk. 

Friskolorna tar elever ur den kommunala verksamheten, vilket inte är bra. 

Sundsvall 

Alla större infrastrukturprojekt löper på. 

Sundsvall värd för SM veckan 2019. 

Scenkonst 2019 Sundsvall-Härnösand. 

Digitaliseringsmyndigheten kommer att etableras i Sundsvall. 

Höga sjuktal som nu vänt neråt.Förklaringen är långsiktiga insatser, socialtjänsten 

har gått igenom varje enskild person, samarbete med försäkringskassan.Avslutat 

vissa anställningar. 
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Forts. § 43 

Timrå 

Besöka 100 företag på 100 dagar. Samtalen med företagarna ligger som grund till 

näringslivsstrategin. 

Bokslut ca 19 miljoner. 

Nytt badhus ska byggas. En ny förskola ska byggas i Söråker. Timråbo bygger 37 

nya lägenheter. Kommunen har sålt Vivsta skola och det gamla badhuset. Under 

byggtiden för det nya badhuset hyr kommunen tillbaka det gamla under tre år. 

Skolans resultat går åt rätt håll. 

Arbetsförmedling, Sociala, Arbetsmarknadsenhet, Integration, Försäkringskassan 

finns under samma tak. 

Skarven ett bekymmer för besöksnäringen speciellt laxodlingen i Bergeforsen. 

Presentation av samverkansidé kring kompetensutveckling. 

Företagsutbildarna, ekonomisk förening utan vinstmaximeringsintresse. Idag har 

Företagsutbildarna 160 medlemsföretag. 

Kommuner som är medlemmar är Hudiksvall, Sandviken och Örnsköldsvik. 

”Kommunutbildarna” skulle kunna vara en utveckling av Företagsutbildarna. 

Sundsvallsregionen kan eventuellt vara ett nav. 

Frågan ska utredas mera om hur vi kan gå vidare. 

Trainee-planen  

Trainee-planen är att Sundsvall tar 5 st, Hudiksvall 3 st, Ånge 1 st och Nordanstig 

1 st. Annons ute inom kort. 

E4 2+2. Trafikverket 2+1. 

Hans Gyllow Hudksvalls kommun och Martin Sörgård Sundsvalls kommun 

behjälpliga i vissa frågor. Fram till april har vi på oss att diskutera 2+2 

OS-Guld 

André Myhrer OS guldmedaljör. 

Vi hyllade André på Bergsjögården med musik och tal. Från kommunen fick han en 

Gränsforsyxa och blommor. Han hyllades också av sin klubb Bergsjö Hassela 

Alpina, Nordanstigs Turism, Bergsjö IF, Hassela Ski och Svenska Kyrkan. Thomas 

von Wachenfeldt hade komponerat Myhrermarschen speciellt till André. 

Hyllningarna fortsatte sedan i Hudiksvall. 

Rapport från Hälsingerådet: 

Kommuncheferna i Hälsinglands kommuner kommer att utgöra styrgrupp under 

2018. 

Trafikverket bjuds in till Hälsingerådets möte i maj 2018. 

Kommunpolisen lämnade en lokal lägesbild för Hälsingland.  
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§ 44 Dnr 2018-000028  

Information från ledningsutskottets verksamheter. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Gällsta IK 

Föreningen hade den 13/3 önskat ett möte med kommunledningen gällande det 

överraskande takraset. Deltagande från föreningen var ordförande Monica Edh samt 

kassör Linda Wegegård. Deltagande från kommunen var Stig Eng, Hans-Åke 

Oxelhöjd samt Ingeli Gagner. Mötet var endast ett informationsmöte, även om 

föreningen kan ha önskat mer löften från kommunen. 

Föreningen har efter ett styrelsemöte beslutat om att föreningen ska fortsätta sin 

verksamhet med att återuppföra en anläggning på befintlig plats. Diskussioner 

fördes om att försöka hyra en ny stomme med en friköpsmöjlighet beroende på 

framtid. Kommunen gav sitt stöd i att långsiktigt uppföra en permanent hall och 

bidragsmöjligheter och genomförande av detta diskuterades. Ingeli Gagner hade 

inför mötet haft kontakt med ishockeyförbundet och överlämnade vid mötets slut en 

samling av olika bidragsenheters regelverk. 

Inga löften har utgetts utan föreningen har informerats om att de bör se över sina 

alternativ och kostnadsberäkna dessa för att söka bidrag enligt kommunens 

fastställda rutiner.  

E4  

Alternativ A3 är valt som alternativ. Information har nått kommunens tjänstemän 

om att medborgare motsatt sig alternativet och förbereder en egen kontakt med 

verket. Kommunen kommer inte att delta i detta utan följer verkets 

inriktningsbeslut. Ett startmöte med projektets organisation sker den 16/3. 

Påverkansarbetet angående antal körfält pågår. Infrastrukturministern besöker 

Nordanstig den 22/3 och en diskussion kommer att föras kring E4 som den 

viktigaste livsnerven till Norrland som består av mer än halva Sveriges geografiska 

yta.  

Verksamhetsområdet Knoget 

Planeringsarbetet är precis på väg att påbörjas. Ett möte har ägt rum mellan 

kommunen och några av de lokalintressenter som finns. Projektering av väg och 

VA mm har båbörjats. Medel finns avsatt för infrastrukturella åtgärder.  
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Forts. § 44 

 

Näringsliv 

Organiserade företagsbesök har påbörjats. Den 16/3 besökte delar av 

Näringslivsrådet IceSport i Mellanfjärden. Företaget har intressanta nya produkter 

som kan bli en viktig framtida produkt för företaget och de har reella tillväxttankar. 

Företaget är en av intressenterna kring Knoget. 

I besöket deltog representanter från både majoritet och opposition samt 

representanter från näringslivsenheten. 

 

Regionalt kultursamråd 

Den 14/3 deltog Boerje Bohlin och Hans-Åke Oxelhöjd i det regionala 

kultursamrådet i Gävle. Huvudsyftet var att de fasta verksamhetsutövarna skulle få 

redovisa verksamhetsåret 2017. 

Nordanstig fick mycket positiva ord kring sitt kulturutbud och bedömdes ha det 

bredaste teaterutbudet i Gävleborg. 

Inköp Gävleborg 

Årets bokslut visar att Inköpsorganisation har fått ordning på sin ekonomi och 

redovisar nu ett positivt resultat på 900 000 kronor, trots att organisationen har varit 

hårt pressad av vad som kommer att hända med anledning av Gävle kommuns 

utträde. Frånvarotalet på grund av sjukdom är 2,82%. 

Ramviks gård 

Tidigt på söndagmorgon 18 mars får jag ett meddelande om att ladugårdstak har 

rasat över djur. 130 kor transporterades under morgonen till andra gårdar men ca 

70-talet låg då kvar under rasmassorna. Hälsinge Räddningstjänst gjorde en stor 

insats för att försöka rädda en del djur som låg fastklämda under snö och bråte. 

Många grannar och yrkesbröder strömmade till under förmiddagen för att hjälpa till. 

Energitjänstprojektet (EPC) träff med kommun, Nordanstigs Bostäder och en 

upphandlingskonsult under veckan. 

Information om nya bostadsanpassningslagen. 

Information om vägbelysningen och nya regler och riktlinjer. 

Samarbete med vård och omsorg gälande dygnskassen (projekt för att få äldre att 

äta mer och näringsrikare kost). 
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§ 45 Dnr 2018-000029  

Information från utbildningsutskottets verksamheter. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsutskottets ordförande Erik Eriksson Neu (S) informerar om följande 

aktuella ärenden: 

Internkontrollrapporten. 

Moduler Lönnbergsskolan. 

Icke lagstadgad verksamhet; Biblioteksfilialer och ungdomskort. 
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§ 46 Dnr 2017-000374  

Redovisning enligt Årshjulet för 
utbildningsverksamheten. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Eva Fors informerar kommunstyrelsen kring 

utbildningsverksamheten enligt antaget årshjul. 

Anpassad studiegång vårterminen 2018 

Antal elever med anpassad studiegång  

Gnarps skola   1  

Bringsta skola   1  

Samt terminsbetygen för elever vid Bergsjö skola årskurserna 6-9 höstterminen 

2017. 

Lönnbergsskolan  0 

Ilsbo skola   0 

Bergsjö skola 4-9  18  

Tionde skolåret  8 

Intro – klassen   5 

Bringsta   16 nyanlända kvar 9 av dem har varit 

   mer är 4 år 
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§ 47 Dnr 2018-000030  

Information från omsorgsutskottets verksamheter. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Malin Ruthström informerar om följande aktuella ärenden inom 

omsorgsutskottets verksamheter: 

Direktupphandling av trygghetstelefonin är skyndsamt genomförd. 

Just nu är flera sjuka bland personalen och det är svårt att få tag i vikarier. 
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§ 48 Dnr 2018-000058  

Information om ny organisation för deltidsbrandkåren. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Anders Zetterlund, Gunnar Löf och Per Svensson, Norrhälsinge räddningstjänst, 

besöker kommunstyrelsen och informerar om den nya organisationen för 

deltidsbrandkåren. Det nya förslaget har utarbetats på uppdrag av Norrhälsinglands 

miljö- och räddningsnämnd och innehåller en nulägesbeskrivning och 

åtgärdsförslag. Den nya organisationen har arbetats fram för att kunna behålla och 

nyrekrytera deltidsbrandmän. Föreslagna åtgärder är kortfattat att flytta resurser 

från vakanta deltidstjänster till fler heltidsbrandmän, förstärka organisationen på de 

tider då det behövs som mest samt att i övrigt ha en mer flexibel organisation.  

Den nya organisationen håller på att inarbetas för att vara i full drift 1 januari 2019. 
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§ 49 Dnr 2018-000036  

Verksamhetsuppföljning, kommunstyrelsen 2018. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar uppföljning av de olika verksamheterna under 

kommunstyrelsen, genom volymer och nyckeltal. 

Kommunchef Fredrik Pahlberg redovisar följande: 

Antal kommuninvånare var 9 481 per december 2017. 

Sjukfrånvaron bland kommunens anställda var högre än vid samman tidpunkt 

tidigare år. 

Vidare redovisas antalet årsarbetare och utbetalda timmar för timavlönade per 

januari 2018. 

Bruksarea per elev i kommunens skollokaler. 

Antal ärende på Bygg och Plan. 

Antal beslut om försörjningsstöd och antal beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och 

Lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS). 
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§ 50 Dnr 2018-000080  

Årsredovisning 2017 för Nordanstigs kommun. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutlar 

1. Godkänna årsredovisningen 2017 samt sammanställd redovisning för 

Nordanstigs kommun. 

2. Godkänna balanskravsunderskottet om -6,8 mnkr. 

3. Uppdra till kommunstyrelsen att snarast upprätta en åtgärdsplan för hur 

regleringen av balanskravsunderskottet ska ske. 

Reservationer 

Håkan Larsson (M), Tor Tolander (M), Per-Ola Wadin (L), Patric Jonsson (KD), 

Solveig Wiberg (SD) och Eva Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomikontoret har sammanställt bokslut samt årsredovisning för 2017.  

Kommunen visar ett negativt resultat på -9,3 mnkr (miljoner kronor) och ett 

sammanställt resultat (koncernen) på -6,4 mnkr. 

Kommunens underskott efter balanskravsutredning är -6,8 mnkr. 

Kommunstyrelsen visar följande avvikelser i bokslutet mot budget: 

Verksamheter:  

Stab     1,6 mnkr  

Samhällsutveckling och kommunikation   0,2 mnkr 

Teknik och hållbarhet    2,6 mnkr 

Utbildning    -9,1 mnkr 

Vård och omsorg   -6,7 mnkr 

Social omsorg                       -17,1 mnkr 

 

Budgeterat resultat för kommunen är 5,9 mnkr. Årets resultat på -9,3 mnkr avviker 

mot budget med -15,1 mnkr. 

Nordanstigs kommun har efter balanskravsutredning ett underskott om -6,8 mnkr att 

reglera. Regleringen ska ske senast tre år efter att det konstaterats, alltså senast år 

2020. 
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Forts. § 50 

 

Fullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur en reglering ska ske. Beslut om en 

åtgärdsplan bör fattas snarast efter det att ett negativt resultat konstaterats. 

Tf ekonomichef Björn Hylenius föredrar ärendet. 

Verksamhetscheferna Eva Fors och Kristina Berglund föredrar orsakerna till 

underskotten i respektive verksamhet. 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning 2017 för 

Nordanstigs kommun (ledningsutskottets protokoll § 48/2018).  

Yrkanden 

Håkan Larsson (M), med bifall av Tor Tolander (M),  yrkar att kommunstyrelsen 

beslutar att de tagit del av årsredovisningen. 

Stig Eng (C) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner 

årsredovisningen.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Håkan Larssons yrkanden och 

finner Stig Engs yrkande antaget. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Den som stöder Stig Engs yrkande röstar Ja. 

Den som stöder Håkan Larssons yrkande röstar Nej. 

Omröstningsresultat.  

6 Ja-röster för Stig Engs yrkande och 6 Nej-röster för Håkan Larssons yrkande. 

Med ordförandens utslagsröst antar kommunstyrelsen Stig Engs yrkande. 

 

Beslutande Ja       Nej Avstår 

Monica Olsson (S) ordf X   

Sven-Erik Sjölund (S) X   

Stig Eng (C) X   

Yvonne Kardell (C) X   

Håkan Larsson (M)  X  

Tor Tolander (M)  X  

Per-Ola Wadin (L)  X  

Patric Jonsson (KD)  X  
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Solveig Wiberg (SD)  X  

Eva Andersson (SD)  X  

Åke Bertils (S) X   

Erik Eriksson Neu (S) X   

Summa 6 6  
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§ 51 Dnr 2018-000059  

Redovisning av Internkontrollrapport 2017 och 
Internkontrollplan 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna 2017 års internkontrollrapport samt anta förslag till 

internkontrollmoment för 2018. Uppföljningen av redovisning av delegationsbeslut 

ska fortsätta.  

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån verksamhetens genomförda kontroller har 2017 års internkontrollrapport 

sammanställts. Varje verksamhet har sedan föreslagit internkontrollmoment för 

2018 samt beskrivit riskerna för respektive moment.  

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner 2017 års 

internkontrollrapport samt förslag till internkontrollplan för 2018 

(ledningsutskottets protokoll §39/2018). 

Utbildningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner 2017 års 

internkontrollrapport samt att respektive verksamhetschefs föreslagna 

internkontrollmoment för 2018 godkänns (utbildningsutskottets protokoll 

§20/2018). 

Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner 2017 års 

internkontrollrapport samt att respektive verksamhetschefs föreslagna 

internkontrollmoment för 2018 godkänns (omsorgsutskottets protokoll §16/2018).  

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag samt att uppföljningen av 

redovisning av delegationsbeslut ska fortsätta.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.  
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§ 52 Dnr 2018-000067  

Ekonomirapport. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Tf ekonomichef Björn Hylenius redovisar en ekonomirapport per februari 2018 för 

kommunstyrelsens verksamheter. 

Beräknat utfall på helår för Vård och Omsorg är ett underskott på 6 mnkr och för 

Social Omsorg ett underskott på 9,8 mnkr. 

Prognosen på årets resultat för 2018 är ett underskott på 8,8 mnkr.  
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§ 53 Dnr 2018-000038  

Förslag till åtgärder budget 2018 för 
utbildningsutskottet. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Avslå utbildningsutskottets förslag om anställningsstopp. Uppdra till samtliga 

utskott att följa anställningarna i respektive verksamhet samt vara restriktiva 

med att anlita konsulter. 

2. Uppdra till verksamheten att se över de styrande dokumenten för attesträtt. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har lämnat ett uppdrag till utskotten att se över verksamhetens 

kostnader och lämna förslag till åtgärder för att komma i balans mellan budget och 

verksamhetens kostnader. 

Utbildningsutskottet har berett ärendet och lämnat förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 

Utbildningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar införa ett generellt 

anställningsstopp samt att endast kommunstyrelsen beslutar om konsulter ska 

anlitas. Uppdra till verksamheten att redovisa vem som bär ansvar när budgeten 

överskrids och vem som har rätt att attestera när budgeten är slut 

(utbildningsutskottets protokoll § 6/2018).  

Yrkanden 

Stig Eng (c), med stöd av Tor Tolander (M), yrkar avslag på utbildningsutskottets 

förslag och föreslår istället att alla utskotten ska följa anställningarna i respektive 

verksamhet samt vara restriktiva med att anlita konsulter. 

Tor Tolander (M) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att förutsättningslöst utreda 

vilka åtgärder inom skola och förskola som kan genomföras för att minska 

kostnaderna, utan att äventyra elevernas resultat, i syfte att uppnå budget i balans. 

Erik Eriksson Neu (S) yrkar avslag på Tor Tolanders yrkande. 

Sven-Åke Eriksson (S) yrkar att verksamheten får i uppdrag att se över de styrande 

dokumenten för attesträtt.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Tor Tolanders yrkande och Erik 

Eriksson Neus avslagsyrkande och finner avslagsyrkandet antaget. 
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Forts. § 53 

 

 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:  

Den som stöder Tor Tolanders yrkande röstar Ja. 

Den som stöder Erik Eriksson Neus avslagsyrkande röstar Nej. 

Omröstningsresultat 

Med fem Ja-röster mot sju Nej-röster avslår kommunstyrelsen Tor Tolanders 

yrkande. En ledamot avstod från att rösta.  

 

Beslutande Ja       Nej Avstår 

Monica Olsson (S) ordf  X  

Sven-Erik Sjölund (S)  X  

Stig Eng (C)  X  

Yvonne Kardell (C)  X  

Håkan Larsson (M) X   

Tor Tolander (M) X   

Per-Ola Wadin (L) X   

Patric Jonsson (KD) X   

Solveig Wiberg (SD) X   

Eva Andersson (SD)   X 

Åke Bertils (S)  X  

Erik Eriksson Neu (S)  X  

Sven-Åke Eriksson (C)  X  

Summa 5 7 1 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och finner det 

antaget. 
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§ 54 Dnr 2018-000068  

Ombudgetering av investeringar 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna slutredovisningen av investeringar 2017.  

 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna ombudgetering av följande investeringar från 2017 till 2018: 

Offentliga toaletter Sörfjärden     300 tkr 

Fullmäktigesalen Bergsjö         150 tkr 

Industriområdet Knoget   1 100 tkr 

Totalt    1 550 tkr 

 

Sammanfattning av ärendet 

Investeringarna för 2017 redovisas i två dokument, ett där de investeringar som är 

färdigställda slutredovisas, ett där förvaltningen begär att de investeringar som ännu 

inte är färdigställda ska  ombudgeteras till 2018.   

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att kommunfullmäktige godkänner ombudgetering av 

följande investeringar från 2017 till 2018: 

Offentliga toaletter Sörfjärden     300 tkr 

Fullmäktigesalen Bergsjö         150 tkr 

Industriområdet Knoget   1 100 tkr 

Totalt    1 550 tkr 

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen av investeringar 2017 (se Pahlbergs 

och Unborgs tjänsteutlåtande 2018-02-07). 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen av 

investeringar 2017 samt godkänner ombudgetering av följande investeringar från 

2017 till 2018: 

Offentliga toaletter Sörfjärden     300 tkr 

Fullmäktigesalen Bergsjö         150 tkr 

Industriområdet Knoget   1 100 tkr 

Totalt    1 550 tkr 

(ledningsutskottets protokoll § 42/2018).  
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§ 55 Dnr 2018-000087  

Inköp av mark i Mellanfjärden, Dvästa 5:37. 

Kommunstyrelsens beslut 

Återremittera ärendet för att utreda eventuella alternativ till vägens dragning.  

Sammanfattning av ärendet 

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

uppdrag att genomföra en förprojektering och kostnadsberäkning av förlängning av 

kustvägen i första hand sträckan Mellanfjärden – Lönnånger samt föreslå 

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

Lönnånger – Morängsviken – Stocka. Sträckan Mellanfjärden- Lönnånger har 

aktualiserats men återförvisades pga att kostnaden för samfällighetsdelägare 

bedömdes för hög i förhållande till nyttan. 

Kustvägsförlängningen finns inarbetad i gällande översiktsplan och är i högsta grad 

aktuell som en för kommunen viktig utvecklingsfråga. 

I syfte att inom rimlig framtid tillskapa en kustväg enl. ovan föreslås att markreserv 

för ändamålet påbörjas. Mark i del av LIS område enl. bifogade kartor är nu möjlig 

att förvärva. Vägkorridoren som nu föreslås inköpas är 12 m bred och c:a 385 m 

lång. Aktuellt markområde är en del av fastställd LIS område därav priset. 

   

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar förvärva 4620 kvm genom 

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

Nordanstigs kommun. 

Godkänna köpekontraktet 

Anslå 207 900 kr till förvärvet 

Finansiering sker från investeringsbudget.  

(ledningsutskottets protokoll §32/2018).  

Yrkanden 

Åke Bertils (S) yrkar att ärendet återremitteras för att utreda eventuella alternativ 

till vägens dragning.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Åke Bertils yrkande och finner det antaget.  
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§ 56 Dnr 2017-000277  

Försäljning av fastigheter inom exploateringsområdet 
Morängsviken - Delegation att teckna avtal. 

Kommunstyrelsens beslut 

Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut delegera rätten att teckna avtal 

om fastighetsförsäljning, inom exploateringsområdet, till verksamhetschef för 

Samhällsutveckling & kommunikation. Delegationen begränsas till 

exploateringsområdets fastigheter. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Uppdra till kommunstyrelsen att påbörja försäljning av exploateringsområdet 

Morängsviken. 

2. Ge kommunstyrelsen rätt att teckna avtal om fastighetsförsäljning inom 

exploateringsområdet. Rätten begränsas till exploateringsområdets fastigheter.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Under vår/försommar 2017 kommer en lantmäteriförrättning att genomföras i 

Morängsviken. Innan den är avslutad kan vi inte fastställa priser på enskilda tomter.  

Tidigare har en diskussion förts om kvadratmeterpriset på dessa tomter. Tomterna 

är tänkt att säljas i tre omgångar genom upphandlad mäklare. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 

försäljning av exploateringsområdet Morängsviken påbörjas, att rätt att teckna avtal 

om fastighetsköp inom exploateringsområdet delegeras till verksamhetschef för 

samhällsutveckling & kommunikation samt att rätt till delegation begränsas till 

exploateringsområdets fastigheter. Vidare föreslår Samhällsbyggnad & 

Kommunikation att föreslagen prisnivå godkännes, försäljning bör ske i tre 

omgångar samt att försäljning genomföres av upphandlad mäklare 

(ledningsutskottets protokoll § 31/2018).  

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.  
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§ 57 Dnr 2018-000008  

Likabehandlingspolicy. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Anta förslaget till Likabehandlingspolicy.  

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med likabehandlingspolicyn är att beskriva hur Nordanstigs kommun ska 

arbeta systematiskt för att skapa lika rättigheter och möjligheter för medborgare, 

medarbetare, elever, brukare, besökare samt samarbets- och avtalspartners. 

Den syftar också till att skapa en samlad struktur kring förvaltningsuppdragets 

omfattning.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslaget till 

Likabehandlingspolicy (Pahlbergs och Widoffs tjänsteutlåtande 2017-12-21). 

Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner förslag till 

Likabehandlingspolicy (ledningsutskottets protokoll § 30/2018). 

 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.  
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§ 58 Dnr 2018-000089  

Projekt varumärket Hälsingland. 

Kommunstyrelsens beslut 

Uppdra till ordföranden Monica Olsson (S) att ,med anledning av Bollnäs skrivelse 

i ärendet, ta upp ärendet i Hälsingerådet innan kommunstyrelsen fattar beslut. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Hälsingland är ett varumärke som behöver förstärkas. Kommunerna har därför enats 

om att genomföra ett förstärkningsarbete av varumärket som benämns 

”Platsvarumärkesprocess Hälsingland” Detta ärende innefattar beslut om att delta i 

samt finansiering av projektet.  

Bollnäs kommun har inkommit med en komplettering i ärendet där de förklarar sig 

vara beredda att ta på sig projektägandet och har även presenterat ett 

budgetdokument som är baserat på en ansökan om regionala projektmedel.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta om att delta i 

”Platsvarumärkesprocess Hälsingland” samt att kommunens delfinansiering om 

40 000 kr finansieras genom kommunstyrelsens förfogandemedel (Pahlbergs och 

Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2018-02-19). 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar delta i 

”Platsvarumärkesprocess Hälsingland” under förutsättning att regionen 

medfinansierar med 500 tkr samt att kommunens delfinansiering om 40 000 kr 

finansieras genom kommunstyrelsens förfogandemedel (ledningsutskottets 

protokoll § 29/2018). 

 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar att, med anledning av Bollnäs skrivelse i ärendet, ska ärendet 

behandlas i Hälsingerådet innan kommunstyrelsen fattar beslut.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.  
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§ 59 Dnr 2017-000439  

Instruktion för kommunchef. 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta förslag till instruktion för kommunchefen i Nordanstigs kommun att gälla från 

1 januari 2018 med tillägget att anställning av verksamhetschefer ska ske efter 

samråd och godkännande av ledningsutskottet.  

Sammanfattning av ärendet 

Ny kommunallag gäller från 1 januari 2018.  

I den nya lagen regleras att kommunstyrelsen ska utse en direktör. Direktören ska 

ha den ledande ställningen bland de anställda och vara chef för den förvaltning som 

finns under styrelsen. Styrelsen får besluta att direktören ska ha en annan 

benämning.  

I Nordanstigs kommun är benämningen kommunchef.  

Vidare ska kommunstyrelsen, i en instruktion, fastställa hur kommunchefen ska 

leda förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska även fastställa 

kommunchefens övriga uppgifter.  

(KL 7 kap 1-2 §). 

Kommunstyrelsens presidium har utarbetat ett förslag till instruktion och föreslår att 

kommunstyrelsen antar förslaget.   

   

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta förslag till instruktion 

för kommunchefen i Nordanstigs kommun att gälla från 1 januari 2018 

(ledningsutskottets protokoll §44/2018).  

   

Yrkanden 

Tor Tolander (M) yrkar tillägga att anställning av verksamhetschefer ska ske efter 

samråd och godkännande av ledningsutskottet.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Tor Tolanders yrkande och finner det antaget.  
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§ 60 Dnr 2018-000073  

Förslag till justering av den tidigare organisationen 
kommunledningskontoret. 

Kommunstyrelsens beslut 

Flytta 440 tkr, varav intäktsbudget är 1176 tkr samt kostnadsbudget 736 tkr från 

Teknik och hållbarhet till Samhällsutveckling och kommunikation. 

 

Från  Till Belopp, kr 

Ansvar Slag  Enhet Ansvar Slag  Enhet 

22 3011 8410 112 3011 2210 1 076 000 

22 46 8410 112 46 2210 438 000 

22 73 8410 112 73 2210 38 000 

22 36 0390 112 36 2210 100 000 

22 463 0392 112 463 0115 50 000 

22 463 0391 112 463 2210 210 000 

Teknik och Hållbarhet               Samhällsutveckling och kommunikation 

 

Sammanfattning av ärendet 

Medel behöver flyttas om i 2018 års driftbudget. 

Efter budgetarbetet har verksamheten beslutat att justera organisationen och flytta 

några tjänster mellan verksamheterna. Med anledning av detta behöver medel 

flyttas från Teknik och Hållbarhet till Samhällsutveckling och kommunikation. 

   

Beslutsunderlag 

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar flytta 440 tkr, varav 

intäktsbudget är 1176 tkr samt kostnadsbudget 736 tkr från Teknik och hållbarhet 

till Samhällsutveckling och kommunikation (Grensmans och Oxelhöjds 

tjänsteutlåtande 2018-02-27). 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar flytta 440 tkr, varav 

intäktsbudget är 1176 tkr samt kostnadsbudget 736 tkr från Teknik och hållbarhet 

till Samhällsutveckling och kommunikation (ledningsutskottets protokoll § 

43/2018). 
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§ 61 Dnr 2017-000352  

Konstarv efter Gunnar Greiber. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Inventering och urval ur donationen genomföres enligt tidigare plan, 

redovisning sker senast 2018-06-01. 

2. 250 verk väljs ut som representativ samling ur Gunnar Greibers donation 

3. 100 verk erbjuds museer i geografisk närhet till Nordanstig, tex Sundsvall, 

Hudiksvall, Gävle och Fågelsjö i Ljusdals kommun, som lån eller gåva. 

4. 300 verk säljes under de kommande 15 åren, inkomna medel tillföres fonden. 

5. Kvarvarande verk arkiveras. 

6. Bildad fond föreslås vara aktiv under de kommande 15 åren enligt särskilt 

regelverk. 

7. Utställning ”Här är Gunnar” med kringaktiviteter anordnas under en månad 

f.o.m. september 2018. 

8. Inledande finansiering 250 tkr tas ur donationens medel. 

9. Uppdra till Samhällsbyggnad & Kommunikation att till nästa ledningsutskott 

söka medfinansiering till planerad utställning med kringaktiviteter  

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs kommun är en av arvtagarna efter Else Nyström Greiber. Testamentet 

anger att kommunen ärver avlidne konstnären Gunnar Greibers samtliga konstverk. 

Kommunen ärver även 20 % av Else Nyström Greibers resterande kvarlåtenskaper. 

För Nordanstigs del avser det ca 1,4 mnkr i aktier och kontanta medel samt några 

konstverk av Else Nyström Greiber själv. 

För att pengarna inte ska gå in i kommunens resultat för 2017 behöver beslut om att 

bilda donationsfonden tas innan årets slut. 

   

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnad och kommunikation föreslår att 

-Inventering och urval ur donationen genomföres enligt tidigare plan, redovisning 

sker senast 20180601. 

-250 verk väljs ut som representativ samling ur Gunnar Greibers donation. 

-100 verk erbjuds museer i geografisk närhet till Nordanstig som gåva. 

-300 verk säljes under kommande 15 åren, inkomna medel tillföres fonden. 

-Kvarvarande verk arkiveras. 

-Bildad fond föreslås vara aktiv under kommande 15 åren enligt särskilt regelverk. 
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Forts. § 61 

-Utställning ”Här är Gunnar” med kringaktiviteter anordnas under en månad f.o.m. 

september 2018. 

-Inledande finansiering 250 tkr tas ur donationens medel. 

-Uppdras till Samhällsbyggnad & Kommunikation att till nästa Ledningsutskott 

söka medfinansiering till planerad utställning med kringaktiviteter (Pahlbergs och 

Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2018-02-14). 

  

Yrkanden 

Yvonne Kardell (C) yrkar tillägga att verken som ska erbjudas museerna ska ges 

bort som gåva eller lånas ut. 

Sven-Erik Sjölund (S) yrkar tillägga att även Fågelsjö i Ljusdals kommun ska 

erbjudas verk som lån eller gåva.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Yvonne Kardells och Sven-Erik Sjölunds 

tilläggsyrkanden och finner dem antagna.  
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§ 62 Dnr 2018-000104  

Årsredovisning 2017 för Nordanstigs Bostäder AB. 

Kommunstyrelsens beslut 

Fastställa att verksamheten som bolaget har bedrivit under verksamhetsåret varit 

förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna. 

Kommunstyrelsens förslag  

Fullmäktige beslutar 

Godkänna årsredovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Nordanstigs Bostäder AB har lämnat en årsredovisning för 

verksamhetsåret 2017. 

Bolaget visar ett positivt resultat med 2 634 tkr. 

Kommunstyrelsen har att ta ställning till om verksamheten som bolaget har bedrivit 

under verksamhetsåret varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 

utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna samt redovisa detta för 

fullmäktige. 

Ändamålet för bolagets verksamhet är att inom ramen för den kommunala 

kompetensen främja bostadsförsörjningen i kommunen.  

Beslutsunderlag 

Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande 2018-03-14.  

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till att verksamheten som bolaget har bedrivit under 

verksamhetsåret varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 

inom ramen för de kommunala befogenheterna samt att årsredovisningen ska 

godkännas.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.  
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§ 63 Dnr 2018-000105  

Årsredovisning 2017 för Nordanstigs Fastighets AB. 

Kommunstyrelsens beslut 

Fastställa att verksamheten som bolaget har bedrivit under verksamhetsåret varit 

förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna. 

Kommunstyrelsens förslag  

Fullmäktige beslutar 

Godkänna årsredovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Nordanstigs Fastighets AB har lämnat en årsredovisning för 

verksamhetsåret 2017. 

Bolaget visar ett negativt resultat med 32 tkr. 

Kommunstyrelsen har att ta ställning till om verksamheten som bolaget har bedrivit 

under verksamhetsåret varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 

utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna samt redovisa detta för 

fullmäktige. 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta och uthyra 

industrifastigheter och lokaler, äga aktier samt att skapa möjligheter att bibehålla 

och utveckla näringslivet inom Nordanstigs kommun samt att genom bevakning, 

marknadsföring och service verka för näringslivets främjande.  

Beslutsunderlag 

Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande 2018-03-14.  

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till att verksamheten som bolaget har bedrivit under 

verksamhetsåret varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 

inom ramen för de kommunala befogenheterna samt att årsredovisningen ska 

godkännas.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 64 Dnr 2018-000106  

Årsredovisning 2017 för Nordanstigs Fjärrvärme AB. 

Kommunstyrelsens beslut 

Fastställa att verksamheten som bolaget har bedrivit under verksamhetsåret varit 

förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna. 

Kommunstyrelsens förslag  

Fullmäktige beslutar 

Godkänna årsredovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Nordanstigs Fjärrvärme AB har lämnat en årsredovisning för 

verksamhetsåret 2017. 

Bolaget visar ett positivt resultat med 506 kronor. 

Kommunstyrelsen har att ta ställning till om verksamheten som bolaget har bedrivit 

under verksamhetsåret varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 

utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna samt redovisa detta för 

fullmäktige. 

Ändamålet med bolagets verksamhet är att på affärsmässiga grunder tillhandahålla 

miljövänliga och driftsäkra varor och tjänster till konkurrenskraftiga priser.  

Beslutsunderlag 

Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande 2018-03-14.  

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till att verksamheten som bolaget har bedrivit under 

verksamhetsåret varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 

inom ramen för de kommunala befogenheterna samt att årsredovisningen ska 

godkännas.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.  
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§ 65 Dnr 2018-000107  

Årsredovisning 2017 för Nordanstig Vatten AB. 

Kommunstyrelsens beslut 

Fastställa att verksamheten som bolaget har bedrivit under verksamhetsåret varit 

förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna. 

Kommunstyrelsens förslag  

Fullmäktige beslutar 

Godkänna årsredovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Nordanstig Vatten AB har lämnat en årsredovisning för 

verksamhetsåret 2017. 

Bolaget visar ett nollesultat. 

Kommunstyrelsen har att ta ställning till om verksamheten som bolaget har bedrivit 

under verksamhetsåret varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 

utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna samt redovisa detta för 

fullmäktige. 

Bolagets ändamål är att tillhandahålla anläggningar för produktion av allmänna 

vattentjänster. 

Befogenhetsbegränsningar: Bolaget ska i sin verksamhet agera med iakttagande av 

samma begränsande villkor som skulle ha gällt för det fall bolagets verksamhet 

istället utförts i kommunal regi. Detta innebär att bolaget kontinuerligt ska 

säkerställa att det agerar väl inom ramen för det kommunala ändamålet med 

bolagets verksamhet (den kommunala kompetensen) samt med efterlevnad av de 

befogenhetsbegränsande principer som reglerar den kommunala förvaltningen.  

Bolaget äger endast göra avsteg från nämnda principer i den utsträckning 

författningsreglerade undantag så medger. 

Beslutsunderlag 

Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande 2018-03-14.  

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till att verksamheten som bolaget har bedrivit under 

verksamhetsåret varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 

inom ramen för de kommunala befogenheterna samt att årsredovisningen ska 

godkännas.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.  
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§ 66 Dnr 2018-000108  

Årsredovisning 2017 för MittSverige Vatten & Avfall AB. 

Kommunstyrelsens beslut 

Fastställa att verksamheten som bolaget har bedrivit under verksamhetsåret varit 

förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna. 

Kommunstyrelsens förslag  

Fullmäktige beslutar 

Godkänna årsredovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för MittSverige Vatten & Avfall AB har lämnat en årsredovisning för 

verksamhetsåret 2017. 

Bolaget visar ett nollresultat. 

Kommunstyrelsen har att ta ställning till om verksamheten som bolaget har bedrivit 

under verksamhetsåret varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 

utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna samt redovisa detta för 

fullmäktige. 

Bolagets syfte är att driva och utveckla vatten- och avloppshanteringen så att den 

tillgodoser brukarnas behov av och högt ställda krav på va-tjänster samt bidra till en 

långsiktig hållbar utveckling. 

Befogenhetsbegränsningar: Bolaget ska i sin verksamhet agera med iakttagande av 

samma begränsande villkor som skulle ha gällt för det fall bolagets verksamhet 

istället utförts i kommunal regi. Detta innebär att bolaget kontinuerligt ska 

säkerställa att det agerar väl inom ramen för det kommunala ändamålet med 

bolagets verksamhet (den kommunala kompetensen) samt med efterlevnad av de 

befogenhetsbegränsande principer som reglerar den kommunala förvaltningen.  

Bolaget äger endast göra avsteg från nämnda principer i den utsträckning 

författningsreglerade undantag så medger. 

Beslutsunderlag 

Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande 2018-03-14.  

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till att verksamheten som bolaget har bedrivit under 

verksamhetsåret varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 

inom ramen för de kommunala befogenheterna samt att årsredovisningen ska 

godkännas.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.  
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§ 67 Dnr 2018-000125  

Årsredovisning 2017 för Nordanstigs 
Kommunfastigheter AB. 

Kommunstyrelsens beslut 

Fastställa att verksamheten som bolaget har bedrivit under verksamhetsåret varit 

förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna. 

Kommunstyrelsens förslag  

Fullmäktige beslutar 

Godkänna årsredovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Nordanstigs Kommunfastigheter AB har lämnat en årsredovisning för 

verksamhetsåret 2017. 

Bolaget visar ett positivt resultat med 43 tkr. 

Kommunstyrelsen har att ta ställning till om verksamheten som bolaget har bedrivit 

under verksamhetsåret varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 

utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna samt redovisa detta för 

fullmäktige. 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Nordanstigs kommun äga, 

förvärva, bebygga, förvalta och försälja fastigheter och tomträtter. 

Beslutsunderlag 

Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande 2018-03-14.  

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till att verksamheten som bolaget har bedrivit under 

verksamhetsåret varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 

inom ramen för de kommunala befogenheterna samt att årsredovisningen ska 

godkännas.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.  
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§ 68 Dnr 2018-000110  

Frågor från revisionen om IT-säkerhet m.m.  

Kommunstyrelsens beslut 

Anta verksamhetens förslag till yttrande över revisionens frågor om IT-säkerhet 

m.m.  

Sammanfattning av ärendet 

Revisionen i Nordanstig har ställt några frågor till kommunstyrelsen om IT-säkerhet 

och hur arbetet fortgår inför den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft i 

maj 20218. 

Frågorna berör bl.a. IT-strategi och IT-organisation, om kommunen aktivt arbetar 

med att införa dataskyddsförordningen och om det finns en projektbeskrivning. 

Verksamheten har lämnat ett förslag till yttrande över revisionens frågor.  

Beslutsunderlag 

Madelene Sahlins tjänsteutlåtande 2018-03-05.  
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§ 69 Dnr 2017-000485  

Revisionsrapport Granskning av hemtjänst. 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta omsorgsutskottets förslag till svar på revisionens granskning av hemtjänst.  

Sammanfattning av ärendet 

Revisionen uppdrog under vintern 2017 till KPMG att granska hemtjänsten i 

kommunen. Granskningen syftade till att bedöma om ledning och styrning av 

hemtjänsten är effektiv och med tillräcklig intern kontroll.    

Förvaltningen har lämnat förslag till svar avseende de rekommendationer och 

förslag som lyfts fram i granskningsrapporten. 

Beslutsunderlag 

Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar förslag till svar på revisionens 

granskning av hemtjänst (omsorgsutskottets protokoll §17/2018).  
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§ 70 Dnr 2018-000070  

Organisation för fiskevårdsprojektet.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunens fiskevårdsarbete ska bedrivas i projektform med en styrgrupp, 

projektgrupp och referensgrupp.  

Var och en av dessa grupper ska fylla den funktion, och bestå av de organisationer, 

som anges i bifogad bilaga, dit även Svenskt Vatten ska läggas till.  

Sammanfattning av ärendet 

För att förbättra förvaltningens möjligheter att nå de mål som sätts av den politiskt 

valda styrgruppen och göra det lättare att följa upp hur sådana mål uppfylls inom 

ramen för kommunens fiskevårdsarbete föreslås att arbetet bedrivs på ett mer 

organiserat sätt (se bilaga 1). 

Genom att arbeta i den föreslagna projektformen, med tydligare beslutsvägar och ett 

mer strukturerat arbete, väntas transparensen öka och möjligheten för intresserad 

allmänhet att följa kommunens fiskevårdsarbete förbättras.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunens 

fiskevårdsarbete ska bedrivas i projektform med en styrgrupp, projektgrupp och 

referensgrupp, och samtidigt beslutar att var och en av dessa grupper ska fylla den 

funktion, och bestå av de namngivna personer, som anges i bifogad bilaga. 

(Pahlbergs och Grensmans tjänsteutlåtande 2018-02-08) 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunens 

fiskevårdsarbete ska bedrivas i projektform med en styrgrupp, projektgrupp och 

referensgrupp, och samtidigt beslutar att var och en av dessa grupper ska fylla den 

funktion, och bestå av de namngivna föreningar och organisationer, som anges i 

bilagan Fiskevårdsprojektets organisation (ledningsutskottets protokoll §35/2018).  

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag med ändringen att bilagan 

ska ange organisationerna och inte personerna samt att Svenskt Vatten ska läggas 

till på referenslistan.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.  
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§ 71 Dnr 2018-000109  

Arvoden till funktionärer vid EU-val och allmänna val. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Arvoden till funktionärer vid EU valen och vid de allmänna valen ska beräknas 

utifrån riksdagsmannaarvodet. 

Följande beräkningsgrunder fastställs: 

 

  EU-valet  Allm. valet 

Vallokaler öppna 12-13 timmar  

Ordförande  0,037 %  0,042 % 

2018  2420 kr  2747 kr 

Vice ordförande 0,032 %  0,037 % 

2018  2093 kr  2420 kr  

Övriga ledamöter 0,027 %  0,032 % 

2018  1766 kr  2093 kr 

Extra medhjälpare -  0,0018 % 

2018    118kr/timme 

Röstningslokaler öppna 6 timmar 

Ledamöter  0,021 %  0,021 % 

2018  1373 kr  1373 kr 

Röstningslokaler öppna 4 timmar 

Ledamöter   0,016 %  0,016 % 

2018  1046 kr   1046 kr 

Röstningslokaler öppna 2 timmar (institutionsröstning) 

Ledamöter    -     0,010 % 

2018       654 kr 
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Forts. § 71  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige behöver fastställa arvoden till funktionärer vid EU valen och 

vid de allmänna valen. 

Tidigare har arvodena fastställts inför respektive valår. Förslaget är nu att dessa 

arvoden ska följa övriga förtroendevaldas arvoden och beräknas utifrån 

riksdagsmannaarvodet som för 2018 är 65 400 kronor. 

Beslutsunderlag 

Valnämndens protokoll §3/2018.  

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till valnämndens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.  
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§ 72 Dnr 2018-000083  

Rekvirera 2018 års stimulansmedel för ökad bemanning 
inom äldreomsorgen.  

Kommunstyrelsens beslut 

Rekvirera den summa som är tilldelad Nordanstigs kommun för ökad bemanning 

inom äldreomsorgen för 2018 .  

Sammanfattning av ärendet 

Riksdagen har för budgetår 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om 

ekonomiska åtaganden. Ett av regeringens beslut är att stimulansbidrag inom 

äldreområdet, detta ska disponeras av socialstyrelsen (ap.5).  Vidare går att läsa att 

Socialstyrelsen ska ta fram en fördelningsnyckel för 2018 års stimulansmedel 

baserad på samma modell som gällde för 2016. Enligt fördelningsnyckeln kan 

Nordanstigs kommun rekvirera 2 479 381 kr.   

Beslutsunderlag 

Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar rekvirera den summa som 

är tilldelad Nordanstigs kommun för ökad bemanning inom äldreomsorgen för 2018 

(omsorgsutskottets protokoll §18/2018).  

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till omsorgsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.  
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§ 73 Dnr 2017-000458  

Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS. 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar 

Godkänna redovisningen av icke verkställda beslut för vård och omsorg, kvartal 4, 

2017. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service (LSS) är kommunen 

skyldig att rapportera till kommunfullmäktige när gynnande beslut enligt SoL och 

LSS inte är verkställda inom tre månader. Med gynnande beslut aves ett beslut om 

en beviljad insats.  

Av de icke verkställda besluten för kvartal 4, 2017 är det fem erbjudanden om 

Särskilt boende där man tackat nej. 

Beslutsunderlag 

Omsorgsutskottets protokoll §15/2018.  
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§ 74 Dnr 2018-000033  

Redovisning av delegationsbeslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande delegationsbeslut redovisas: 

Tillsvidareanställda januari-februari 2018. 

Bostadsanpassningsbidrag januari-februari 2018. 

Omsättning av lån, handl.nr 105889 

Placering finansiella tillgångar handl.nr 105888 

Omprövning kommunstyrelsens utvecklingsmedel, Fiberanslutning Lönnånger 

handl.nr 105887 

Omprövning kommunstyrelsens utvecklingsmedel, Nordanstigs spelmanslag 

handl.nr 105884 

Omsorgsutskottets protokoll §§ 12-21/2018. 

Ledningsutskottets protokoll §§ 1-26/2018. 

Utbildningsutskottets protokoll §§ 1-3/2018. 
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§ 75 Dnr 2018-000034  

Delgivningar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Lägga delgivningarna till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Följande delgivningar redovisas: 

Protokoll Samordningsförbund Gävleborg 2018-01-26. 

Protokoll Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd 2018-01-25. 

Protokoll Nordanstig Vatten AB 2018-01-31. 

Protokoll MittSverige Vatten & Avfall AB 2018-01-31. 

Minnesanteckningar kommunsamråd 2018-02-16. 
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§ 76 Dnr 2017-000068  

Finansiering av tillstånd till utrivning av 
regleringsdammen i Andersfors m.m. 

Kommunstyrelsens beslut 

Avsätta 10 000 kr från kommunstyrelsens förfogandemedel för 2018 för att 

finansiera den prövningsavgift Mark- och miljödomstolen har fastställt kommunen 

som sökanden att betala senast den 3 april 2018.  

Sammanfattning av ärendet 

Som ett led i kommunens åtgärdsarbete enligt antagen fiskevårdsplan har 

kommunen skickat in en ansökan om tillstånd till utrivning av regleringsdammen i 

Andersfors samt tillstånd att anlägga en sjötröskel vid utloppet av Ängbodtjärnen. 

Mark- och miljödomstolen har beslutat att kommunen som sökande ska betala en 

prövnings-avgift på 10 000 kr senast den 3 april för att få ansökan prövad. Då 

driftbudgetens medel för fiskevård för 2018 redan är uppbokat för annat beslutat 

fiskevårdsarbete föreslår förvaltningen att prövningsavgiften betalas med pengar 

från kommunstyrelsens förfogandemedel. Om prövningsavgiften inte betalas i tid 

kan ansökan komma att avvisas 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att avsätta 10 000 kr från 

kommunstyrelsens förfogandemedel för 2018 för att finansiera den prövningsavgift 

Mark- och miljödomstolen har fastställt kommunen som sökanden att betala senast 

den 3 april (Pahlbergs och Grensmans tjänsteutlåtande 2018-03-19).  
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§ 77 Dnr 2017-000470  

Ombyggnation på Hagängsgården. 

Kommunstyrelsens beslut 

Uppdra till Infrastruktur och miljöutveckling att rusta upp Hagängsgården enligt 

lämnat förslag samt omfördela de ekonomiska medel med en marginal på bidrag 

och kostnader om 15% enligt kalkyl som krävs för att genomföra uppdraget.  

Sammanfattning av ärendet 

Hagängsgården, E-huset, renoveras och byggs om till trygghetsboende, medan 

C-huset blir kvar utan verksamhet, källaren under C-huset utnyttjas till förråd för 

24 lägenheter, en mindre ombyggnad krävs. Taket på Hagängsgården renoveras 

samt de skador som uppstått till följd av takläckaget. Ungefärliga kostnader för att 

genomföra nämnda åtgärder är framtagna. Alla kostnader är plus moms, 

trygghetsboende räknas som vanligt boende och har inte avdragsgill moms.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ge Infrastruktur och 

miljöutveckling i uppdrag att rusta upp Hagängsgården på det vis och inom den tid 

som föreslås och samtidigt besluta att omfördela de ekonomiska medel med en 

marginal på bidrag och kostnader om 15% enligt kalkyl som krävs för att 

genomföra detta uppdrag (Pahlberg och Grensmans tjänsteutlåtande 2018-03-19).  

Yrkanden 

Stig Eng (C), med stöd av Solveig Wiberg (SD), yrkar bifall till verksamhetens 

förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.  
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§ 78 Dnr 2018-000035  

Information och övriga ärenden. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ersättare för kommunens ombud årsstämma Fiberstaden 

Utse Sven-Åke Eriksson (C) som ny ersättare för ombud till Fiberstaden AB:s 

årsstämma efter Stig Eng (C). Valet avser återstoden av mandatperioden 2015-

2018. 

2. Bidrag för att städa stränder 

Uppdra till verksamheten att undersöka om det finns bidrag att söka för att 

städa stränder. 

Sammanfattning av ärendet 

Övriga ärenden 

Ersättare för kommunens ombud årsstämma Fiberstaden 

Kommunstyrelsen har att utse ny ersättare för kommunens ombud till Fiberstaden 

AB:s årsstämma efter Stig Eng (C). 

Rasat tak i Högen 

Sven-Erik Sjölund (S) hade frågor kring ett rasat tak på en bondgård i Högen, 

Bergsjö, vilket han fick svar på under sammanträdet. 

Rasat tak Gällsta ishall i Gnarp 

Tor Tolander (M) hade frågor kring rasat tak på ishallen, Gällsta IK i Gnarp, vilket 

han fick svar på under sammanträdet. 

Bidrag för att städa stränder 

Per-Åke Kardell (C) informerar om att det kan finnas bidrag att söka för att städa 

stränder. 

Lägesrapport Skolvalsenkät 

Eva Andersson (SD) frågar hur det går med enkäten om elevers skolval. 

Kommunsekreterare Eva informerar om att enkäten är skickad och sista svarsdag är 

8 april 2018. 

 

      

      

      

 

 


