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Ulf Löfgren (S) 
Håkan Larsson (M) 
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Utses att justera 

Eva Engström kommunsekreterare 
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Hans-Åke Oxelhöjd verksamhetschef 
EvaLinda Grensman verksamhetschef 
Björn Hylenius ekonomichef 
 
 
 
 
Håkan Larsson (M) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö 2018-10-11. 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 150-157 

 Eva Engström  

 Ordförande 

  

 Stig Eng  

 Justerare 

  

 Håkan Larsson   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Ledningsutskottet 

Sammanträdesdatum 2018-10-02 

Datum då anslaget sätts upp 2018-10-12 Datum då anslaget tas ned 2018-11-03 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Bergsjö. 
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§ 150 Dnr 2017-000351  

Godkännande av dagordning  

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen med nedanstående ändringar.  

Sammanfattning av ärendet 

Ledningsutskottet godkänner dagordningen med följande tillägg: 

Arbetsmiljön i kommunhuset. 

Mellanfjärdspaketet.  
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§ 151 Dnr 2018-000006  

Ekonomirapport  

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna ekonomirapporten.  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har sammanställt en ekonomirapport per augusti 2018 för 

ledningsutskottets verksamheter. 

Ekonomichef Björn Hylenius föredrar ärendet. 

Ledningsutskottets totala budget för 2018 är 161 009 tkr uppdelat enligt följande: 

Staben  93 456 tkr 

Teknik och hållbarhet  49 635 tkr 

Samhällsutveckling och kommunikation  17 918 tkr 

 

I prognosen på helår redovisar verksamheterna följande avvikelser: 

Staben +450 tkr 

Teknik och hållbarhet  +1 063 tkr 

Samhällsutveckling och kommunikation  +2 265 tkr 

Totalt  +3 778 tkr 

Prognos för 2018 års resultat för ledningsutskottets verksamheter är ett utfall på           

157 231 tkr vilket är ett positivt resultat med 3 778 tkr. 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd redovisar att han kommer att kontakta 

Holmen Skog för en redovisning av kommunens kostnader och intäkter mot budget 

för kommunens skog 2018 och 2019. 

Verksamhetschef EvaLinda Grensman redovisar en genomgång av verksamhetens 

kostnader per september 2018. 

Kommunchef Fredrik Pahlberg redovisar en sammanställning över jämförelse med 

referenskostnad mot jämförbara kommuner, per respektive verksamhet. Fredrik 

Pahlberg informerar även om verksamheternas förslag till budgetramar inför budget 

2019.  

      

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(11) 

Sammanträdesdatum 

2018-10-02 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 152 Dnr 2018-000308  

Skattesats 2019 för Nordanstigs kommun 

Ledningsutskottets förslag 

Fullmäktige beslutar 

Fastställa skattesatsen för 2019 till 22:51 kronor per skattekrona, det vill säga 

oförändrad.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige ska inför varje nytt år fastställa skattesatsen för Nordanstigs 

kommun. I det förberedande budgetarbetet har intäkterna beräknats utifrån en 

oförändrad skattesats.  

Beslutsunderlag 

Ekonomienheten föreslår att fullmäktige beslutar fastställa skattesatsen för 2019 till 

22:51 kronor per skattekrona, det vill säga oförändrad (Pahlbergs och Unborgs 

tjänsteutlåtande 2018-09-25).         

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till oförändrad skattesats.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.  
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§ 153 Dnr 2018-000005  

Verksamheten informerar  

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef för Teknik och hållbarhet EvaLinda Grensman, verksamhetschef 

för samhällsutveckling och kommunikation Hans-Åke Oxelhöjd och kommunchef 

Fredrik Pahlberg informerar om aktuella ärenden i verksamheten. 

Teknik och hållbarhet 

Verksamhetschef EvaLinda Grensman informerar om följande aktuella ärenden: 

En visningslägenhet för trygghetsboende är klar och kommer att visas på fredag 

5 oktober 2018. 

Kalkylen är nu klar för att omvandla delar av Hagängsgården till trygghetsboende. 

En visningslägenhet är färdig och nu kommer arbetet att fortsätta med att 

färdigställa totalt 24 lägenheter. 

Omställningen till ett trygghetsboende på Hagängsgården beräknas kunna 

genomföras inom tilldelade budgetram. 

Avfall och Återvinning 

Taxan kommer att behöva justeras utifrån ökade kostnader. Detta utifrån en 

genomlysning av hur verksamheten tidigare har bedrivits och de faktiska 

kostnaderna för att bedriva verksamheten inom gällande lagstiftning. 

Slamtömningen med avvattningsbil. 

Matavfallsåtervinning planeras från år 2020. 

Paviljongen vid Ica i Bergsjö är riven. Paviljongen var byggd ovanpå en gammal 

fontän och eventuellt kommer den nya paviljongen att byggas vid sidan av 

fontänen. Även boulebanan kommer att renoveras. 

Ventilationen i Bergsjögården 

Åtgärderna beräknas att kosta mer är 2,2 mnkr. En total genomgång av fastighetens 

behov av åtgärder kommer att genomföras 11 oktober 2018. 

Samhällsutveckling och kommunikation 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar följande aktuella ärenden: 

Den 6 oktober 2018 är det är invigning av utställningen om Gunnar Greiber, Här är 

Gunnar. Regionen har en kulturträff i Nordanstig fredag 5 oktober och då kommer 

även landshövdingen Per Bill på besök. De kommer att få en förhandsvisning av 

utställningen. 

Bidrag är sökt för ökat bostadsbyggande i kommunen. 16 nya bostäder är uppförda. 

Förändringar i verksamheten på enhetsnivå när det gäller planerna och byggloven. 
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Forts. § 153 

 

Arbetet pågår för att göra Nordanstig en attraktiv kommun att bo och verka i. 

Hassela Ski Resort har önskemål om en gemensam avsiktsförklaring med 

kommunen. Verksamheten kommer dock att avvakta utifrån det rådande 

ekonomiska läget. 
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§ 154 Dnr 2017-000352  

Stadgar för bildandet av Gunnar Greibers stipendiefond 

Ledningsutskottets beslut 

Uppdra till verksamheten att inför kommunstyrelsens sammanträde föra in i 

stadgarna en tydligare skrivning om att det är kommunstyrelsen som beslutar om 

utdelning ur fonden. 

Ledningsutskottets förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Anta förslag till stadgar för Gunnar Greibers stipendiefond. 

2. Uppdra till kommunstyrelsen att bilda fonden.  

Sammanfattning av ärendet 

I kommunfullmäktige 2017-12-04 § 105  beslutades att en donationsfond ska bildas 

i syfte att förvalta arvet efter Else Nyström Greiber. I samma beslut uppdrogs till 

kommunstyrelsen att utforma stadgar för stipendiefonden, vilka detta ärende 

omfattar.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltning föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta 

förvaltningens förslag till stadgar för Gunnar Greibers stipendiefond samt att 

uppdra till kommunstyrelsen att bilda fonden (Pahlbergs och Oxelhöjds 

tjänsteutlåtande 2018-09-25).     

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar en tydligare skrivning om att det är kommunstyrelsen som 

beslutar om utdelning ur fonden.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.  
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§ 155 Dnr 2016-000078  

Hållbar Tillväxtstrategi för Nordanstigs kommun 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Näringslivsutvecklare Ingeli Gagner informerar om hur långt arbetet har kommit 

utifrån den antagna planen Hållbar Tillväxtstrategin för Nordanstigs kommun. 

Arbetet redovisas utifrån planens åtta åtgärdsområden och redovisas i jämförelse 

mellan åren. 
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§ 156 Dnr 2018-000304  

Harmångers Ungdomsgård 

Ledningsutskottets beslut 

Uppdra till verksamheten att ansöka om dispens för att kunna bedriva fortsatt 

ungdomsverksamhet i lokalerna tills nya lokaler har hittats.  

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige har tidigare beslutat om att lilla huset vid skolan i Harmånger där en 

ungdomsgård har bedrivits ska rivas.  

Verksamhetschef EvaLinda Grensman informerar om att kommunen har möjlighet 

att lämna in en dispensansökan till byggnadsnämnden. Om dispensansökan kan 

beviljas kan ungdomsverksamheten fortsätta tills en ersättningslokal har hittats.  
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§ 157 Dnr 2018-000007  

Information och övriga ärenden  

Ledningsutskottets beslut 

1. Mellanfjärdspaketet 

Uppdra till verksamheten att till nästa ledningsutskott bereda ärendet utifrån 

behov av detaljplaner och investeringsbudget. 

2. I övrigt godkänna informationen.               

Sammanfattning av ärendet 

Mellanfjärdspaketet 
Håkan Larsson (M) tar upp det han kallar för Mellanfjärdspaketet och påtalar vikten 

av att arbetet fortsätter för att utveckla Mellanfjärden. Följande delar diskuteras: 

Vägen mellan Mellanfjärden och Lönnånger. 

En resurs är tillsatt för att arbeta för en lösning av den nya vägen. 

Hamninloppet 

Göra en utredning om vattenkvaliteten, eventuellt flytta utsläppspunkten för 

reningsverket och eventuellt öppna del av den norra passagen. 

Återvinningsstationen 

Ett förslag behöver tas fram på en ny placering av återvinningsstationen. 

Parkeringsplatser 

Parkeringssituationen i Mellanfjärden behöver ses över. Det är viktigt att se till 

helheten för en god utveckling i Mellanfjärden. 

 

Arbetsmiljön inom kommunkontoret 
Arbetsmiljön inom kommunkontoret diskuteras. Personalchef Maritta Rudh 

informerar om att det kommer att genomföras en psykosocial skyddsrond samt ett 

antal andra åtgärder som kommer att genomföras med anledning av den uppkomna 

situationen.     

      

      

      

 

 


