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§ 27 Dnr 2018-000006  

Ekonomirapport  

KS Ledningsutskotts beslut 

Tog del av ekonomirapporten.  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har sammanställt en ekonomirapport per januari 2018 för 

ledningsutskottets verksamheter. 

Kommunchef Fredrik Pahlberg, verksamhetschef EvaLinda Grensman och Hans-

Åke Oxelhöjd redovisar för sin verksamhet. 

 

Budgeterat 2018 (tkr) 

- Stab 93 112 

-Teknik och hållbarhet 49 304 

-Samhällsutveckling och kommunikation  17 655 

 

Prognos 2018 160 081 
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§ 28 Dnr 2018-000005  

Verksamheten informerar. 

KS Ledningsutskotts beslut 

Tacka för informationen och på nästa sammanträde få en redovisning om 

vägbelysningen och den nya lagen om bostadsanpassning från verksamheten.  

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: 

Ny lag om bostadsanpassning från 1 juli 2018 mer information kommer på nästa 

sammanträde för ledningsutskottet 27 mars. 

Ansökan om tillstånd av rivning av dammen av Andersfors. 

Två sjukskrivningar i verksamheten som påverkar organisationen mycket. 

Alternativ finns  att köpa in en tjänst för miljöbokslut eller flytta fram det till 2019.  

Dialog med trafikverket om hur snöröjningen har varit under vintern, möte med 

dem är inplanerat den 12 april i Gävle.  

Översyn över vilka fastigheter som kommunen kan sälja.  

Synpunkt från Håkan Larsson (M) på vägbelysning som på några ställen i 

kommunen lyser dagtid. Hur mycket är kostnaden för vägbelysning? Olika 

alternativ diskuterades av ledningsutskottet. Redovisning om det här kommer på 

nästa sammanträde. 

 

Samhällsutveckling och kommunikation: 

Hans-Åke har jobbat i 5 veckor och börja komma in i arbetet mer och mer. 

Arbetet med Översiktsplanen pågår. 

Myndighetsutövningen går framåt som det ska, några färre bygglov som det brukar 

vara den här årstiden. 

Träff med trafikverket har skett angående E4. Förslag för medfinansiering ska tas 

fram för 2+2 väg och avskrivningstider och driftkostnad.  

Knoget i Harmånger, en träff med näringslivet är inplanerat på torsdag 1 mars. 

Vilket behov finns för de olika företagen? 

Träff med mäklare om försäljning av tomter i Morängsviken.  

Möte med Hassela Ski om att utveckla anläggningen.  
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Fortsättning § 28 

 

Staben: 

Övergripanande utredningsuppdrag angående inköp Gävleborg. Möte med 

trafikverket om E4 om trafikplatser och ett fjärde körfält. 

Mycket arbete med verksamhetsuppföljning till kommunstyrelsen och respektive 

utskott. 

Genomgång av vad alla verksamheter jobbar med för att få en budget i balans.  
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§ 29 Dnr 2018-000089  

Projekt varumärket Hälsingland 

KS Ledningsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Att delta i ”Platsvarumärkesprocess Hälsingland” under förutsättning att regionen 

medfinansierar med 500 tkr. 

2. Samt att kommunens delfinansiering om 40 000 kr finansieras genom 

kommunstyrelsens förfogandemedel.  

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.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta om att delta i 

”Platsvarumärkesprocess Hälsingland” samt att kommunens delfinansiering om 

40 000 kr finansieras genom kommunstyrelsens förfogandemedel.  
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§ 30 Dnr 2018-000008  

Likabehandlingspolicy 

KS Ledningsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar  

Godkänna 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.  
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§ 31 Dnr 2017-000277  

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

KS Ledningsutskotts förslag  

Kommunfullmäktige 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.  

KS Ledningsutskotts förslag  

Kommunstyrelsen beslutar 

Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut delegera rätten att teckna avtal 

om fastighetsförsäljning inom exploateringsområdet till verksamhetschef för 

samhällsutveckling & kommunikation. Delegationen begränsas till 

exploateringsområdets fastigheter.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunsekreterare Eva Engström föredrog ärendet och föreslår att 

kommunfullmäktige 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.   

Kommunsekreterare Eva Engström föreslår  

Kommunstyrelsen beslutar 

Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut delegera rätten att teckna avtal 

om fastighetsförsäljning inom exploateringsområdet till verksamhetschef för 

samhällsutveckling & kommunikation. Delegationen begränsas till 

exploateringsområdets fastigheter.  

Exploateringsområdet Morängsviken är klart för att under våren/ försommaren 

påbörja faktisk försäljning av fastigheterna. Då samtliga fastighetsförsäljningar ska 

beslutas av kommunfullmäktige föreslås att detta utförs för hela området och att 

slutföra försäljning och rätt att teckna avtal delegeras till en tjänsteman. Rätten att 

teckna avtal begränsas till att exploateringskalkylen ger ett rimligt netto.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att försäljning av 

exploateringsområdet Morängsviken påbörjas, att rätt att teckna avtal om  
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Fortsättning § 31 

 

fastighetsköp inom exploateringsområdet delegeras till verksamhetschef för 

samhällsutveckling & kommunikation samt att rätt till delegation begränsas till 

exploateringsområdets fastigheter.  

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till Eva Engströms förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.  
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§ 32 Dnr 2018-000087  

Inköp av mark i Mellanfjärden genom 
fastighetsreglering Dvästa 5:37 

KS Ledningsutskotts förslag 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Förvärva 4620 kvm genom fastighetsreglering av del av Dvästa 5:37 under 

avstyckning i Jättendals församling, Nordanstigs kommun. 

2. Godkänna köpekontraktet 

3. Anslå 207 900 kr till förvärvet 

4. Finansiering sker från investeringsbudget.  

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 

framtida 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 

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.  

Yrkanden 

Stig Eng (C) och Monica Olsson (S) yrkar bifall till verksamhetens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt och Monicas yrkande och finner det antaget.  
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§ 33 Dnr 2017-000352  

Konstarv efter Gunnar Greiber. 

KS Ledningsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

-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. 

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

september 2018. 

-Inledande finansiering 250 tkr tas ur donationens medel 

-Uppdra till Samhällsbyggnad & Kommunikation att till nästa Ledningsutskott söka 

medfinansiering till planerad utställning med kringaktiviteter 

Sammanfattning av ärendet 

Vid information i rubricerat ärende från förarbete av Jöran Österman och i dialog 

med verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd och tf verksamhetschef Thord Wannberg 

utarbetades ett förslag till fortsatt hantering: 

Det stora antalet verk ;1105 st innebär att det uppskattningsvis kommer att behövas 

en c:a tre månaders inventerings och urvalsarbete. Detta arbete skall vara klart före 

1 juni. 

Sakkunnig Jöran Östermans bedömning av samlingen är att Kommunen skall infoga 

ca 200-250 verk i sin kommunala konstsamling, fortfarande med inventarienummer 

intakt. Urvalet skall utgöra en representativ samling av hela donationen och förslag 

på urval utföres av Jöran Österman i samband med inventeringen.  

Nordanstigs kommun, erbjuder museer i omgivningen (Hälsinglands Museum, 

Länsmuseet Gävle, Sundsvalls Museum) c.a 100 verk som gåva. 

Ett antal av övriga verk bör säljas under kommande 15 åren förslagsvis 15-20 verk 

per år. Inkomsterna från försäljningen går oavkortat till Gunnar Greibers fond för 

kommunens konstnärliga verksamhet. 

Övriga c:a 400 verk arkiveras under särskilda direktiv. Samtliga verk har sitt 

inventarienummer bl.a. för framtida forskning. 
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Fortsättning § 33 

 

Utställningen - "Här är Gunnar" På många sätt är det unikt att en konstnär donerar 

en stor samling av sitt livsverk till en liten landsortskommun med tillhörande medel 

om ca 1,2 miljoner kr.  

Vårt förslag är att denna donation skall uppmärksammas stort i kommunen och 

komma kommuninvånarna till godo genom en stor utställning av Greibers konst på 

flera platser i kommunen i lämpliga lokaler. Utställningen bör pågå under en månad 

med start i september.  

I samband med utställningen kan de första stipendierna från fonden utdelas. En 

trycksak bör produceras. En viktig del av utställningen skall vara riktade visningar 

för skolbarn och andra grupper. Lärare bör få en lärarhandledning och information 

under vårterminens slut.  

I samband med utställningen kan det vara lämpligt att göra kringarrangemang med 

olika öppna föreläsningar kring konst och Gunnar Greibers måleri.  

Genom utställningen, utdelandet av stipendier, föreläsningar, visningar för skolor 

osv kommer Gunnar Greibers donation att märkas och uppmärksammas.  

På en fysisk utställning kan det också vara möjligt med försäljning med undantag av 

kommunens eget urval. Det kan också vara ett tillfälle att kommunala arbetsplatser 

får välja ett antal verk som kan placeras i respektive lokal.  

Planerna för en större utställningsproduktion bör sättas igång snarast. Vi tror 

möjligheterna att få samarbetspartners till utställningen är goda, t ex med 

näringslivet, regionen etc.  

Den av fullmäktige bildade ”Gunnar Greibers stipendiefond” föreslås av utredaren 

avsättas till främjande av konsten och det konstnärliga arbetet inom Nordanstigs 

Kommun enligt Else Nyströms testamente.  

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. 

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

september 2018. 
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Fortsättning § 33 

 

-Inledande finansiering 250 tkr tas ur donationens medel 

-Uppdras till Samhällsbyggnad & Kommunikation att till nästa Ledningsutskott 

söka medfinansiering till planerad utställning med kringaktiviteter 
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§ 34 Dnr 2018-000045  

Frågor till ledningsutskottet från revisionen angående 
sponsoravtal med Hagmyren. 

KS Ledningsutskotts beslut 

Ledningsutskottet anser att det här är en marknadsföringskostnad, och 

ledningsutskottet ställer sig bakom svaret 

Sammanfattning av ärendet 

Avtalet är skrivet med Norra Hälsinglands Travsällskap. 

Nordanstigs kommun erhåller genom avtalet, en reklamplats om 15 gånger 3,7 

meter placerad på Arena Hagmyrens sarg i den sista kurvan före upploppet. 

Placeringen innebär att namnet ”Nordanstigs kommun” exponeras för publik och 

vid TV-sändningar i samband med start och målgång. I avtalet ingår fri entre för två 

personer om så önskas (utnyttjas ej) och travprogram till tävlingar. Vidare ingår 

möjligheten att medverka som arrangör av valfritt lopp till 20 procent rabatterat 

pris. 

Under ett normalt kalenderår är det enligt uppgift från Norra Hälsinglands 

Travsällskap cirka 22 travdagar per år. Av dessa riksutsänds fler än fem i TV4, där 

Nordanstigsskylten tydligt exponeras 30–60 sekunder (bedömt) per tillfälle. 

Motsvarande kostnad för reklam i TV anges nedan. Förutom nämnda TV-sända 

tävlingsdagar visas samtliga travdagar i ”ATG live” på webben. 

Från och med 2018 arrangeras även motortävlingar på Hagmyren, vilket avsevärt 

kommer att antalet exponeringar av Nordanstigs kommuns skylt. 

Nordanstigs kommun är ett kommunnamn som inte är kopplat till någon känd ort 

eller område varför rubricerade aktiviteter är marknadsföring av Nordanstigs 

kommun i syfte att bygga kommunens varumärke. I vårt kommunvapen har vi 

också hästen, vilket vi ser som en förstärkning i marknadsföringen av Nordanstigs 

kommun. 

Engagemanget i Hagmyren ska alltså enbart ses som en renodlad 

marknadsföringsåtgärd för Nordanstigs kommun. Några ytterligare externa 

marknadsföringsåtgärder förutom deltagande i regionala projekt och någon eller 

några mässor är för närvarande inte aktuella. 

Beslutet att marknadsföra kommunen genom Norra Hälsinglands  

Travsällskap på Arena Hagmyren togs i ledningsutskottet på initiativ av 

Samhällsbyggnad och kommunikation under vilken näringslivsenheten tillhör.   

Inslagskostnad för reklam i TV4: 

”Som jämförelse kan nämnas att en vanlig tv-kväll, mellan klockan 20 och 21 då 

cirka 800 000 till 900 000 personer tittar på TV4, så är priset på ett 30-sekunders 

reklaminslag mellan 100 000 och 150 000 kronor.” (Svenskt Näringsliv 2013)     
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§ 35 Dnr 2018-000070  

Organisation för fiskevårdsprojektet.  

KS Ledningsutskotts förslag 

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.  

Sammanfattning av ärendet 

För att förbättra förvaltningen 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 

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.  
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§ 36 Dnr 2018-000066  

Översyn av kommunala badplatser. 

KS Ledningsutskotts beslut 

Återremittera ärendet till verksamheten: 

1. Att verkställa beslutet om en handikapptoalett i Sörfjärden och ansöka om medel 

för finansiering 2019. 

2. Uppdra till verksamhetens att ta fram underlag på definiering av vad som ingår i 

ett  kommunalt bad, med sophämtning, dasstömning, vattenprover, brygga och en 

livboj.  

3. Uppdra till verksamheten att redovisa vad som kan rymmas inom budgeten på 

100 tkr.  

Sammanfattning av ärendet 

Krav på anpassning av verksamhetens budget för budgetåret 2018 innebar en 

betydande minskning av driftbudgeten för kommunala bad i jämförelsen med 2017. 

En avsevärd minskning av verksamhets-områdets omfattning framstår som det enda 

långsiktigt hållbara alternativet i och med att verksamheten även fortsättningsvis 

kommer att påverkas av hårda besparingskrav samtidigt som ett redan stort 

förnyelsebehov vad gäller badbryggor vid flera badplatser i annat fall kommer att 

öka i omfattning. Från och med 2019 väntas driftkostnaden av havsbadet i 

Sörfjärden öka betydligt till följd av tillkommande lokalvårdskostnader förknippade 

med de vatten-toaletter som behöver uppföras inför samma års badsäsong eftersom 

havsbadet ligger inom verksamhetsområdet för den allmänna VA-anläggningen. 

Genom att minska antalet insjöbadplatser från tio till en kan kvaliteten höjas på det 

kvarvarande insjöbadet i Högen samtidigt som ökade kostnader vid havsbadet i 

Sörfjärden kan rymmas inom en rimlig budget för kommunala bad.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att minska antalet kommunala 

insjöbadplatser från tio till en och samtidigt beslutar att kommunen fortsättningsvis 

endast tar ansvar för badplatser vid insjöbad som finns på kommunägd fastighet. Ett 

beslut enligt förslaget bör följas av ett beslut i fullmäktige att ändra 3 § i allmänna 

ordningsföreskrifter (21FS 2011:12) för Nordanstigs kommun i enlighet med 

beslutet att minska antalet badplatser.  
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§ 37 Dnr 2018-000062  

Ansökan om LOVA-bidrag för fiskevårdsprojektet 
Vandringshinder ska bort- valvbågar istället för 
vägtrummor 

KS Ledningsutskotts beslut 

Uppdra till Infrastruktur och miljöutveckling att snarast skicka in en ansökan om 

LOVA-bidrag för projektet Vandringshinder ska bort – valvbågar istället för 

vägtrummor.  

Sammanfattning av ärendet 

Som ett led i kommunens åtgärdsarbete enligt antagen fiskevårdsplan föreslås att 

kommunen ansöker om delfinansiering genom LOVA-bidrag för ett projekt som går 

ut på att skapa fria vandringsvägar genom att ersätta fem fellagda vägtrummor mot 

valvbågar i fyra vattendrag. För att genomföra projektet söks 203 972 kr i LOVA-

bidrag och för att medfinansiera detta bidrag kommer ett lika stort belopp sökas i 

Nokås-stöd från Skogsstyrelsen. Kommunal medfinansiering ingå inte i projektet 

och kommunens kostnad för projektet, som endast genomförs om sökta bidrag 

beviljas, kommer att bestå i den administration som följer av att projektet 

genomförs.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningen föreslår att Ledningsutskottet beslutar att uppdra till Infrastruktur och 

miljöutveckling att snarast skicka in en ansökan om LOVA-bidrag för projektet 

Vandringshinder ska bort – valvbågar istället för vägtrummor.  

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till verksamhetens förslag.  

Propositionsordning 

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

Nulägesrapport- genomförande av Tillväxtstrategi för 
Nordanstigs kommun 

KS Ledningsutskotts beslut 

Lämna en nulägesrapport om tillväxtstrategin varannan månad till ledningsutskottet.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd berättade att det den här månaden inte finns 

något att rapportera. Det diskuterades om hur ofta den här nulägesrapporten ska 

redovisas.  
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§ 39 Dnr 2018-000059  

Redovisning av Internkontrollrapport 2017 och 
Internkontrollplan 2018 

KS Ledningsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar  

1. Godkänna 2017 års internkontrollrapport.  

2. Godkänna Internkontrollplan för 2018.  

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.  

Ledningsutskottet diskuterade delegationsbeslut som redovisas till 

kommunstyrelsen och verksamheten berättade att det pågår en revidering av 

delegationsredovisningen. Ett system håller på att byggas upp i Stratsys där det här 

ska hanteras.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen godkänner 2017 års 

internkontrollrapport. Förvaltningen föreslår därutöver att respektive 

verksamhetschefs föreslagna internkontrollmoment för 2018 godkänns.  
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§ 40 Dnr 2017-000436  

Förslag till försäljning av Fröstuna gamla skola. 

KS Ledningsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Uppdra till mäklare att försälja fastighet Jättendals Annexhemman 1:2, Fröstuna 

skola.  

Reservation 

Sandra Bjelkelöv (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningens förslag efter utredning är att lägga ut fastighet, Jättendals 

Annexhemman 1:2, Fröstuna skola till försäljning hos mäklare. Byggnaderna är på 

totalt ca 2000 kvm. Tomtareal är 11 747 kvm. Byggnadens värde bör inte vara 

utgångspunkt för ett försäljningspris, förvaltningen anser att nuvarande årskostnader 

och eventuella arbetstillfällen som kan skapas efter en försäljning bör ligga till 

grund för ett accepterat försäljningspris.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningen föreslår att kommunen ger uppdrag till mäklare att försälja fastighet 

Jättendals Annexhemman 1:2, Fröstuna skola.  

Yrkanden 

Sandra Bjelkelöv (SD) yrkar avslag på verksamhetens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Sandra Bjelkelövs yrkanden och finner 

verksamhetens förslag antaget.  
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§ 41 Dnr 2018-000085  

Utbyggnation Lönnbergsskolan 

KS Ledningsutskotts beslut 

1. Uppdra till verksamheten att ta fram en förstudie på ett förslag på en lösning för 

Lönnbergsskolan.  

2. Uppdra till verksamheten att utreda byggandet av en idrottshall. 

3. Uppdra till verksamheten att utreda byggandet av en högstadieskola 

4. Uppdra till verksamheten att ta kontakt med fastighetsägarna för gula villan och 

Lönnbergskyrkan.   

Sammanfattning av ärendet 

Fastighetsstrateg Thomaz Nordh och verksamhetschef Eva Fors och EvaLinda 

Grensman föredrog ärendet. 

-Detaljplanen tillåter inte byggnation runt skolbyggnaden, en mindre avvikelse 

måste göras, dialog har skett med bygglovshandläggaren som inte tror att detta ska 

vara något problem. 

-Det fanns överklagan när bygglov söktes för sista etappen moduler, det bör tas i 

beaktning att det även kan ske vid utbyggnad av Lönnbergsskolan, även vid 

ansökan om en övervåning av moduler. 

-Det finns fornlämningar runt skolan som vi måste ta hänsyn till. 

-Skolan ligger redan nära tomtgräns till Lönnbergskyrkan, en utbyggnad nordväst 

mot parkeringen skulle hindra våra egna varutransporter utan att vi inskränker på 

annans mark, alternativt bli för liten. Varutransporterna är ett problem redan idag, vi 

får inte ta in annat än livsmedel via köket. Lärarna bär allt annat material från 

lastkaj via andra ingångar. 

-Transportbolagen hänvisar till arbetsmiljöverket på grund av den långa backningen 

när det inte går att komma runt på grund av platsbrist på parkeringen. 

-Ett stort problem på Lönnbergsskolan är fritids, 113 stycken elever idag och ett 10-

12 stycken fler till hösten. Fördelat på ett klassrum och en korridor, matsalen tar 60-

70 stycken per måltid och alla barnen på fritids erbjuds frukost och mellanmål. 

-Inlösen av gula villan skulle frigöra mark. 

-En utbyggnad är möjlig på bekostnad av skolgården, det kan man kompenseras 

med tomten som frigörs efter rivning av gula villan. 

-Bedömning utifrån dagens förhållanden kan en utbyggnad vara klar tidigas augusti 

2019 

-Kostnad utbyggnad enligt schablon ca: 35 000kr/m2 
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Fortsättning § 41 

  

-Behov två klassrum á 60 m2 med 2 stycken grupprum till vartdera á 12m2 och en 

RWC totalt ca: 180-200m2. Kostnad ca: 7 000 000kr 
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§ 42 Dnr 2018-000068  

Ombudgetering av investeringar 2017 

KS Ledningsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen av investeringar 2017.  

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 

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 

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.  

 

      

 

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
KS Ledningsutskott 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(27) 

Sammanträdesdatum 

2018-02-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 43 Dnr 2018-000073  

Förslag till justering av den tidigare organisationen 
gällande kommunledningskontoret. 

KS Ledningsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar  

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 fattades beslut rörande Samhällsutveckling och kommunikation. 

Med anledning av detta behöver medel flyttas 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.  
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§ 44 Dnr 2017-000439  

Instruktion för kommunchef. 

KS Ledningsutskotts förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

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

1 januari 2018.  

Reservation 

Håkan Larsson (M) deltog inte i beslutet. 

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, ska 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 

Kommunstyrelsen beslutar 

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

1 januari 2018.  

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till verksamhetens förslag 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner sitt yrkande antaget.  
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§ 45 Dnr 2018-000081  

Projekt inom hemtjänsten med syfte av förebyggande 
av undernäring. 

KS Ledningsutskotts beslut 

Tacka för informationen om projektet 

Ge tillstånd till genomförande av projekt mellan Kost och Städ och Vård och 

omsorg, för att erbjuda en "dygnskasse" med heltäckande näringsintag.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett projekt inom hemtjänsten för 5 brukare. Där syftet är att öka deras energiintag 

genom kontinuerlig uppföljning. De kommer få en dygnskasse med dygnets alla 

mål.  

Projektet kommer medföra en ökad kostnad genom att kommunen står för frukosten 

och mellanmålen. Det kan även bli en liten ökning av personaltäthet hos 

hemtjänsten.   

Syfte och Mål med projektet. 

Vår förhoppning är att ge brukarna en högre livskvalité på grund av ett högre 

energiintag leder till en bättre ork.  

Beslutsunderlag 

Ett tillstånd till genomförande av projekt mellan Kost och Städ och Vård och 

omsorg, för att erbjuda en "dygnskasse" med heltäckande näringsintag.  

Yrkanden 

Monica Olsson (S) yrkar bifall till verksamhetens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons yrkande och finner det antaget.  
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§ 46 Dnr 2018-000007  

Information och övriga ärenden. 

KS Ledningsutskotts beslut 

Tacka för informationen 

 

1. Den 12/3 så är det ett extra sammanträde för ledningsutskottet klockan 08.15. Då 

ska ekonomienheten ha en genomgång av årsredovisning 2017. 

 

2. Den 22/3 så är det Budget och bokslutsdag på Bergsjögården. Kommunstyrelsen 

och Kommunfullmäktiges presidier ska bjudas in. 

 

3. Underlag från Mitt Sverige Vatten AB angående Mellanfjärden från 2011 

dokumentnr 104651 skickas ut via mail till alla ledamöter och ersättare i 

ledningsutskottet.  

 

      

 

      

 

      

 

 


