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§ 198 Dnr 2017-000351  

Godkännande av dagordning 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen med redovisade ändringar.  

Sammanfattning av ärendet 

Följande ärende läggs till: 

Tor Tolander (M) väcker extraärende ”Återtagande Recipientkontroll”, 

Sigrid Persson (S) väcker extraärende ”Hassela Skola”,  

Ola Wigg (S) väcker extraärende ”Budget”.  
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§ 199 Dnr 2020-000171  

Verksamheten informerar  

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund och verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar 

ärendet. 

 

Kommunchef Erik Hedlund informerar: 

-Ekonomienheten 

Ett uppdrag att behandla bolagspolicy bearbetas. Man arbetar också vidare med ett 

gemensamt lönebetalningssystem. 

-Informationshanteringspolicy 

Detta dokument vidgas från just dokumenthantering till att också inkludera 

informationshantering. Projektet är omfattande och man bedömer att det kan vara 

klart om ca 3 år. Arkivering och informationshantering har många lagkrav.  

-Delegationsordning 

Delegationsordningen kommer att uppdateras. Man hoppas att ändringar ska kunna 

genomföras innan årsskiftet. 

-Chefsdagen kommer att genomföras fysiskt den 22 oktober.  

Man kommer att tala om styr- och ledningsfrågor, samt om Agenda 2030. Föredrag 

om ledarskapsfrågor kommer också att hållas.  

-Trygghetsfrågor 

Trygghets- och folkhälsosamordnare och kommunpolisen arbetar 

gemensamt med fokus på Gnarp. Ett underlag kommer att presenteras för 

informationsöversikt. 

Intranät 

-Arbete fortgår med att uppdatera intranätet, en ny hemsida på väg.  

-Näringslivsenheten 

Näringslivsenheten kommer att besöka nästkommande sammanträde för 

ledningsutskottet. 

-Totalförsvar 

Totalförsvarsövning kommer att ske inom snar tid. Kommunen kommer att arbeta 

mer med dessa frågor och en handläggare finns.  
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Forts. § 199 

 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

-Vattenvårdsprojektet  

Man har gjort många grundvattensmätningar för att möjliggöra bättre uppföljning. 

En rapport har inkommit och man utreder vilka möjligheter som finns för att skapa 

ett nytt VA-område. Konsulterna ser det som osannolikt att utrivning skulle påverka 

Sörfjärdens vattentäkt.  

Harmångersåns kraftverk har blivit sålda och kommunen ska kontakta de nya 

ägarna.  

-Återvinningsstation 

Insamlingsplatserna kommer att finnas kvar på nuvarande orter. Ett tjänsteutlåtande 

om höjning av kostnader är på väg till kommunfullmäktige.  

-Skrotbilar i kommunen 

Hanteringen av skrotbilar i kommunen utreds. Skrotbilspremien försvann tidigare 

och detta har resulterat i att flera skrotbilar inte lämnas in till bilskrot. Skrotbilarna 

blir istället stående och förfaller. Att förhindra detta innebär kostnader för 

kommunen. Staten har beslutat om att kommunens kostnader ska kunna ersättas i 

någon mån.  

-Rödevägen 

Avtalet är undertecknat. Delbesiktning av tomten har genomförts och man ser att 

upprensningen pågått som planerat. Kommunen har löpande kontakt för uppföljning 

för att säkerställa att upprensningen ska slutföras.  

Upprensningen och tillvaratagandet av materialet från fastigheten tycks gå rätt till. 
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§ 200 Dnr 2021-000028  

Verksamhetsuppföljning för Ledningsutskottets 
verksamheter och ekonomi 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund, verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd och ekonom 

Kalle Olsson föredrar ärendet.  

Månadsrapporterna avser verksamhetsuppföljning. Månadsuppföljning avser 

ekonomisk uppföljning. 

Månadsuppföljning 

Kommunchef Erik Hedlund föredrar månadsuppföljning för Stab: 

-Norrhälsinge räddningstjänst dröjer med sitt bokslut för föregående år. 

-HUF avviker med 3 miljoner kronor från budget. Hur detta ska hanteras kommer 

verksamheten att utreda. 

 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar månadsuppföljning för Tillväxt & 

Service: 

-Totalt för Teknik & service så går verksamheten med ett överskott jämfört med 

budget. 

-Samhällsbyggnadsenheten går med ett överskott. 

-Enheten Kost och städ har ett ökat överskott grundat sig i främst lägre kostnader 

för varuinköp. Tyvärr har verksamheten också för få personal då rekrytering inte 

kan ske som man önskar. Detta påverkar enhetens förutsättningar för 

utvecklingsarbete.  

-Enheten Kultur och fritid 

Sommarpersonalen på Ersk-Mats har kommit in i budgeten och kostnaderna har 

därmed ökats. 

-Morängsviken 

10-12 tomter har sålts.   

Beslutsunderlag 

1. Månadsuppföljning Stab Sept 2021, dokumentnr 127963, 

2. Månadsuppföljning ToS Sept 2021, dokumentnr 127964, 

3. Månadsrapport TS September 2021, dokumentnr 128034.                    
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§ 201 Dnr 2021-000254  

Information: Delårsbokslut för utskotten per 31 augusti 
2021; Stab, och Tillväxt och service 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund, verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd och ekonom 

Kalle Olsson föredrar ärendet.  

Stab redovisar  

Staben leder och stöder kommunens verksamheter och bolag. Den leds av 

kommunchefen och har fem underliggande enheter.  

Personalenheten arbetar med övergripande personalstrategiska frågor i 

förvaltningen. 

Ekonomienheten ansvarar för central ekonomihantering, förvaltningsekonomi, 

planering samt processledning för budget och uppföljning såsom månad-, delårs- 

samt bokslut.  

Kansli- och kommunikationsenheten ansvarar för bland annat arkiv, reception, 

registratur och posthantering. 

Näringslivsenheten ansvarar för näringsliv- och destinationsutveckling samt 

upphandling. 

Utvecklingsenheten arbetar med kommunens hela utveckling och stöd till politisk 

och förvaltningsstyrning.  

Delarsrapport Augusti (Stab) redovisar verksamhetens arbete och ekonomi. 

Tillväxt & service redovisar  

Ständigt arbete pågår för att minska kommunens klimatpåverkan samt 

energianvändning. En ny Fordons- och resepolicy har antagits för att minska 

tjänsteresornas miljöpåverkan. En koldioxidbudget har påbörjats och presenteras 

inom kort för att säkerställa Nordanstigs uppfyllelse av Parisavtalet. 

Kommunen ska vara attraktiva för att locka fler invånare till oss men än viktigare är 

att vara attraktiva för de medborgare som redan bor här. Arbetet med att öka 

Nordanstigs attraktivitet pågår fortlöpande.  

Delarsrapport Augusti (Tillvaxt & Service) redovisar verksamhetens arbete och 

ekonomi. 

Beslutsunderlag 

1. Tidsplan delårsbokslut 2021 - Nordanstigs kommun, dokumentnr 126772,  

2. Delarsrapport Augusti (Stab), dokumentnr 127965, 

3. Delarsrapport Augusti (Tillvaxt & Service), dokumentnr 127966.                      
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§ 202 Dnr 2021-000282  

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunfullmäktige besluta att 

Fastställa Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv.  

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Björn Hylenius föredrar ärendet. 

Kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning (GEH) i sin 

verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. 

Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för 

kommunen. Om kommunen har en resultatutjämningsreserv (RUR) ska riktlinjerna 

även omfatta hanteringen av den.  

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2021-08-31, Riktlinjer för 

 god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv, dokumentnr 127250,  

2. Förslag Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv, 

 dokumentnr 127242.                        

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det antaget.    
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§ 203 Dnr 2021-000222  

Investeringsbudget 2022 för Nordanstigs kommun 

Ledningsutskottet föreslår 

Att kommunstyrelsen godkänner investeringsbudget 2022 för Nordanstigs kommun.    

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet. 

Ny uppdaterad investeringsbudget för 2022 har utarbetats. Övergripande innehåll 

samt förändringar diskuteras. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen 

godkänner investeringsbudget 2022 för Nordanstigs kommun. 

Underlaget har inte distribuerats till ledamöterna och de har inte fått möjlighet att gå 

igenom det.     

Beslutsunderlag 

1. 10-årig investeringsplan 2022-2031, dokumentnr 126624, 

2. Protokollsutdrag LU 2021-09-14  § 176 Investeringsbudget 2022 – 2025 för 

 Nordanstigs kommun, dokumentnr 127700, 

3. 2022 investeringsbudget, dokumentnr 128035, 

4. Kopia av 211012 10-årig Investeringsplan 2022-2031 BESLUTSUNDERLAG 

 2022  ENBART, dokumentnr 128039.         

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till verksamhetens förslag.          

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det antaget.    

Reservationer 

Tor Tolander (M), med Per-Ola (L), reserverar mot beslutet då underlaget inte var 

tillgängligt för granskning.      
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§ 204 Dnr 2021-000129  

Budgetförutsättningar 2022 för Hälsinglands 
Utbildningsförbund 

Ledningsutskottet beslutar 

Ärendet går vidare till kommunstyrelsen för beslut med eventuell uppgång till 

kommunfullmäktige därefter.     

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Björn Hylenius föredrar ärendet. 

I diskussion föreslås ärendet gå till kommunstyrelsen för beslut med eventuell 

uppgång till kommunfullmäktige därefter.     

Beslutsunderlag 

1. Hälsinglands Utbildningsförbund: Budget 2022, med bilagor, dokumetnr 124326 

Förslag till beslut enligt underlag: 

Direktionen för Hälsinglands utbildningsförbund (HUF) föreslår 

medlemskommunerna besluta att 

-besluta om en uppräkningsfaktor på 2,8 % inkluderande kompensation för 

ökande pensionskostnader 

-besluta om ersättning till förbundet som tillfälliga tilläggsbelopp som för 

Bollnäs del uppgår till 5500 t kr ytterligare utöver vad de redan preliminärt tagit 

beslut om, för Söderhamns del uppgår till 8200 tkr och för Nordanstigs del 

uppgår till 500 tkr.          

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till förslaget.      

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition ledamöternas förslag och finner det antaget.              
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§ 205 Dnr 2021-000306  

Flytt av verksamhet ”Hälsinglands utbildningsförbund” 
(HUF) till verksamhet ”Utbildning” 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunstyrelsen besluta att  

Flytta följande programpunkt från Stab till Skola i budgeten för 2022: 

HUF 49 500 tkr 

Sammanfattning av ärendet 

Ledningskontoret vill samla frågor rörande skola under verksamheten Utbildning.  

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Kalle Olssons tjänsteutlåtande 2021-10-04, Flytt av 

 verksamhet ”Hälsinglands utbildningsförbund” (HUF) till verksamhet 

”Utbildning”, dokumentnr 127862.            

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det antaget.      
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§ 206 Dnr 2021-000305  

Flytt av verksamhet ”Turism och näringsliv” till 
verksamhet ”Staben” 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunstyrelsen besluta att  

Flytta följande verksamheter från Tillväxt och service till Stab i budgeten för 2022: 

Näringslivsenheten  2329 tkr 

Turism  1151 tkr 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheterna 2210 Näringslivsenheten samt 0115 Turism flyttas från 

programpunkt 6 i boxen Tillväxt och service till programpunkt 8 i boxen Stab.  

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Kalle Olssons tjänsteutlåtande 2021-10-04, Budgetflytt av 

 Näringslivsenheten och Turism, dokumentnr 127857.             

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det antaget.      
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§ 207 Dnr 2020-000327  

Flytt av verksamhet ”Kulturskolan” till verksamhet 
”Tillväxt och service” 

Ledningsutskottets beslut 

Flytta budget för kulturskolan, 700 tkr, från år 2022 från gemensam finans till 

kommunstyrelsen.      

Sammanfattning av ärendet 

Kulturskolan bör höra till kulturverksamheten som idag finns under Tillväxt och 

service. Kulturskolan har under flera års tid varit budgeterad under gemensam 

finans. Kulturskolans budget, 700 tkr, föreslås flyttas från gemensam finans till 

kommunstyrelsen från och med år 2022. 

Detta innebär att kommunstyrelsens totala ram ökas med 700 tkr.    

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Marianne Unborgs tjänsteutlåtande 2021-09-29, Flytt av 

 budget för kulturskolan från år 2022, dokumentnr 127769.          

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det antaget.       
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§ 208 Dnr 2021-000290  

Sociala myndighetsnämndens budget 2022 och framåt 
samt ändring i sociala myndighetsnämndens och 
kommunstyrelsens reglementen 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunfullmäktige besluta att 

1. Kommunstyrelsens budgetram för år 2022 minskas med 31 650 tkr för kostnader 

inom verksamhetsområdet Social omsorg. 

2. Sociala myndighetsnämndens budgetram utökas med 31 650 tkr från och med 

2022 för kostnader inom verksamhetsområdet Social omsorg.  

3. Tekniska justeringar av budgetram får ske gällande kapitalkostnader och 

löneökningar utan beslut i kommunfullmäktige. 

4. Reglemente för kommunstyrelsen enligt bifogat förslag daterat 28 september 

2021, ska gälla från 1 januari 2022. 

5. Reglemente för sociala myndighetsnämnden enligt bifogat förslag daterat 28 

september 2021, ska gälla från 1 januari 2022. 

Uppmärksamma kommunstyrelsen respektive sociala myndighetsnämnden om att 

de snarast bör ändra sina delegationsordningar med anledning av beslut enligt punkt 

4 och 5.  

Sammanfattning av ärendet 

Sociala myndighetsnämnden (SMN) fattar beslut i samtliga individärenden inom 

verksamheten Social omsorg. Kommunstyrelsen (KS) har ansvar för övriga frågor 

inom Social omsorg samt verksamheten Vård och omsorg, där KS också fattar 

beslut i individärenden. 

Budgeten för verksamheten Social omsorg är fördelad mellan SMN och KS. SMN:s 

och KS ansvar är svåra att skilja från varandra. Uppdelningen har skapat otydlighet 

i kommunens styrning. Otydligheten finns hos alla parter såsom politiken, 

tjänstemän i verksamheten och kommunens ekonomifunktion. 

För att komma till rätta med problemen föreslår verksamheten att fullmäktige flyttar 

över hela KS budget för Social omsorg, inklusive personalkostnader, till SMN. Det 

skapar mer tydlighet och bättre förutsättningar för att få en budget i balans. SMN 

föreslås samtidigt få ansvar för all myndighetsutövning i individärenden. 

Förändringarna medför att KS och SMN:s reglementen behöver skrivas om.  
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Forts. § 208 

 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Karin Henningssons tjänsteutlåtande 2021-09-15, Sociala 

 myndighetsnämndens budget 2022 och framåt, dokumentnr 127481, 

2. Sociala myndighetsnämndens reglemente - förslag 2021-09-28, dokumentnr 

 127808, 

3. Kommunstyrelsens reglemente - förslag 2021-09-28, dokumentnr 127807.               

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det antaget.      
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§ 209 Dnr 2021-000283  

Information: Vattenreningsverk i Mellanfjärden / 
Vägvalsutredning avlopp Nordanstig 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Erik Norin VA-strateg på MittSverige Vatten AB informerar:  

MittSverige Vatten AB har i samarbete med kommunen gjort en ”Vägvalsutredning 

i Nordanstigs kommun” om utbyggnad av avlopp. Erik Norin visar 

sammandragning av arbetsmaterial per PowerPoint. Utredningen kommer att ligga 

till grund för NordanstigsVatten ABs beslut om vägval i fråga om tillhandahållande 

av en långsiktigt hållbar avloppsvattenhantering som möjliggör en positiv 

samhällsutveckling.      

Beslutsunderlag 

1. Vägvalsutredning avlopp Nordanstig_LU 211013, dokumentnr 128042, 

2. Protokollsutdrag LU 2021-09-14  § 180 Vattenreningsverk i Mellanfjärden, 

dokumentnr 127704. 
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§ 210 Dnr 2021-000243  

Information: Väderskydd tågstationen i Gnarp 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

Kommunen tillsammans med Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och kommunpolisen 

har kommunicerat i frågan om väntstugan i Gnarp. I kontakt med kommunpolisen 

har man informerats om att väderstugan inte är ett område där polisen 

trygghetsproblematik och att väntstugan gärna finns kvar.  

Verksamheten har tagit in offert för renovering av väderstugan. Man vill bland 

annat att värmefunktioner ska bibehållas och dörren förstärkas. Ett beslutsunderlag 

kan skrivas för politiskt beslut i frågan.   

I diskussion görs bedömningen att renovering av väntstugan är en 

verksamhetsfråga, ledningsutskottet informeras vidare att kostnader kan tas från 

befintlig budget.  
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§ 211 Dnr 2018-000142  

Information: Uppförande av trygghetsboende i Bergsjö 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.      

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Douglas Helsing informerar. 

En tidsplan för planprocessen har tagits fram. Olika förslag till detaljplan har tagits 

fram av konsult. Dessa diskuteras översiktligt.  

Att Nordanstigs kommun planerar att bygga av trygghetsboende är utlyst och 

aktörer har börjat att hör av sig.  
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§ 212 Dnr 2014-000499  

Information: Ostkustbanan 

Ledningsutskottets beslut 

Uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg att fatta ordförandebeslut 

angående förändringar i Ostkustbanan 2015 AB:s alla styrande dokument 

Ärendet går vidare till kommunfullmäktigesammanträde i oktober 

Godkänna informationen.    

Sammanfattning av ärendet 

Ostkustbanan 2015 AB:s (Nya Ostkustbanan AB) styrelse föreslår samtliga 

delägare att revidera de styrande dokumenten: aktieägaravtalet, bolagsordningen 

samt ägardirektivet. 

Det är viktigt för bolaget att kunna anta reviderade styrdokument under innevarande 

år (2021) för att kunna registrera en styrelseledamot från varje enskild delägare hos 

Bolagsverket. 

Nordanstig kommun har inte något kommunfullmäktige som ärendet hinner att gå 

upp till med rutinenlig ärendegång för beslut. 

I diskussion föreslås att uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg att fatta 

ordförandebeslut angående förändringar i Ostkustbanan 2015 AB:s alla styrande 

dokument, och att ärendet tas upp i kommunfullmäktigesammanträde i oktober. 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

Trafikverket har inte utarbetat närmare förslag på sträckning av järnvägsbanan. 

Kommunen vet därför inte just hur nära järnvägsbanan kommer att ligga annan 

bebyggelse och infrastruktur. 

Kommunen lämnade in sina synpunkter på den sammanvägda synpunktslistan 

jämsides andra intressenter. Det östliga alternativet förbi Tjärnvik har setts vara det 

att föredra.  

Fortsatt diskussion ska ske och man inväntar Trafikverkets beslut om närmare 

förslag.     

Beslutsunderlag 

1. Förslag om justeringar av Ostkustbanan 2015 AB:s styrande dokument, med 

bilagor, dokumentnr 127827. 

Förslag till beslut enligt Ostkustbanan 2015 AB:s förslag: 

Ostkustbanan 2015 AB:s (Nya Ostkustbanan AB) styrelse föreslår samtliga 

delägare att revidera de styrande dokumenten: aktieägaravtalet, 

bolagsordningen samt ägardirektivet. 
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Forts. § 212 

 

Det enskilt viktigaste förslaget till ändring är att det maximala antalet 

styrelseledamöter föreslås utökas från dagens 12 till 19. Det är viktigt för 

bolaget att kunna anta reviderade styrdokument under innevarande år 

(2021) för att kunna registrera en styrelseledamot från varje enskild 

delägare hos Bolagsverket.  

Bolagsstyrelsens tidplan är att samtliga delägares fullmäktige fattar beslut i 

frågan under oktober, november, respektive december och att bolaget 

därefter kallar till en extra bolagsstämma (per capsulam) i början eller 

mitten av december där de nya styrdokumenten kan fastställas.      

Yrkanden 

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

förslag till beslut.      

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det antaget. 
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§ 213 Dnr 2020-000288  

Information: Nytt särskilt boende för äldre 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

Ärendet har ännu inte varit uppe till byggnadsnämnden. Arbete med beredning av 

ärendet fortgår.  

Samtliga intresseorganisationer som verksamheten har pratat med har pekat ut 

placeringsalternativet nedanför OKQ8 i Bergsjö som bästa alternativet. Närboende 

kommer att avhöras och processen i stort ska komma igång snart.  
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§ 214 Dnr 2016-000123  

Information: Väg E4  

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet. 

Kommunen har närvarat på möte med trafikverket. Fler synpunkter på 

granskningshandlingar har inkommit, synpunkter från vissa myndigheter inväntas 

fortfarande.  

Man hoppas att E4-projektet kan få plats i nationella investeringsplanen vilket 

skulle kunna säkerställa viss del finansiering.  
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§ 215 Dnr 2020-000294  

Information: Remiss avseende Hudiksvalls 
översiktsplan 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar tillsammans med Hans Gyllow, 

planeringschef Hudiksvalls kommun. 

Hudiksvalls kommuns översiktsplanen ses över. En rätt placerad station kan 

möjliggöra utveckling. Vikten av att passagerare kommer in till stadens centrum är 

betydande, både för pendlande och för handel. I nuvarande översiktsplan så har 

flera placeringar av station hållits öppna som alternativ inför att ostkustbanan byggs 

om. Förhoppningen är att man kan behålla station i Iggesund också framöver, 

jämsides stationen inne i centrum. 

Nordanstig kommuns yttrande avseende remiss i ärendet remiss om Hudiksvalls 

kommun översiktsplan är efterfrågat av Hudiksvalls.  

I diskussion framgår att Nordanstigs kommun vill att tematiska tillägg samordnas 

med Hudiksvalls kommun för att inte motverka att tillväxtmöjligheter i endera 

kommunen förhindras.     
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§ 216 Dnr 2021-000301  

Information: Koldioxidbudget för Nordanstigs kommun 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunfullmäktige besluta att godkänna informationen om koldioxidbudget för 

Nordanstigs kommun.     

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och klimatstrateg Anna Hesselgren Heijbel föredrar ärendet. 

Föredragningen sker med https://www.climatevisualizer.com/Nordanstig som 

hjälpmedel.  

Nordanstigs kommun har med hjälp av Uppsala universitet och Klimatsekreteriatet 

tagit fram en koldioxidbudget. Den visar hur utsläppen från Nordanstig som 

geografiskt område ser ut idag och hur mycket som kan släppas ut totalt fram till 

2045, för att Nordanstig ska bidra till att nå målet om en ökad medeltemperatur om 

max två grader Celsius, enligt Parisavtalet. Beräkningarna visar att utsläppen måste 

minska med 16 % årligen fram till 2045. I dagsläget förbrukar Nordanstig cirka 1/6 

av den återstående budgeten varje år. 

I diskussion föreslås ärendet gå upp till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

för information.    

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2021-10-04, 

 Koldioxidbudget för Nordanstigs kommun, dokumentnr 127844, 

Verksamhetens förslag till beslut: 

Att godkänna informationen om koldioxidbudget för Nordanstigs kommun. 

2. Rapport koldioxidbudget Nordanstig, dokumentnr 127859.            

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det antaget.      
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§ 217 Dnr 2021-000235  

Motion om att återinföra musikskolan 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunfullmäktige beslutar 

Nordanstigs kommun erbjuder redan musik- och kulturundervisning för 

kommunens barn- och ungdomar genom en upphandlad aktör. 

Motionen kan därmed anses besvarad.      

Sammanfattning av ärendet 

Eva Andersson (SD) har lämnat in en motion där hon föreslår att kommunen 

återinför den kommunala musikskolan med betoning på att eleverna erbjuds 

möjlighet att lära sig spela ett instrument.                

Beslutsunderlag 

1. Yttrande över motion om att återinföra musikskolan, dokumentnr 127781, 

2. Protokollsutdrag KF 2021-05-31  § 65 Inkomna motioner., dokumentnr 126298, 

3. Motion om att återinföra kommunala musikskolan, dokumentnr 126016.        

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det antaget.      
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§ 218 Dnr 2020-000255  

Information och övriga ärenden 

Ledningsutskottets beslut 

Informationsärende: 

-Hemtjänst 

Extraärenden: 

-Återtagande Recipientkontroll 

-Hassela Skola 

-Budget 

 

Informationsärende: 

 

Hemtjänst 

Ledningsutskottets beslut i informationsärende ”Hemtjänst” 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Erik Hedlund informerar, med närvaro av berörda verksamheter. 

Diskussioner förs mellan verksamheterna samt med regionen om möjliga 

effektiviseringar av brandstationens verksamhetslokal i Jättendal. Lokalen är idag 

också turisminformationens verksamhetslokaler i byggnaden och kan påverkas. 

Regionen hyr del av lokalerna.  

Information ges för att diskussionen berör ledningsutskottets verksamheter. 

Verksamhetschef för Vård- och omsorg Karin Henningsson meddelar att man ser 

möjligheter till verksamhetseffektiviseringar för hemtjänsten genom att "inhysa" 

ambulansverksamheten i anslutning till brandstationen i Jättendal. Lokalen är bra 

placerad i kommunen. Att samla hemtjänstverksamheten till ett och samma ställe 

gör att man kan effektivisera resurser och få ett bättre personalflöde.  

Enhetschef för teknik och service Thomaz Nordh meddelar att lokalen har 

tillräckliga utrymmen. Hur lokalen kan komma att användas måste diskuteras med 

regionen som hyr utrymmen i lokalen. 

Enhetschef för näringslivskontoret Mia Järliden meddelar att besöksantal till 

turisminformation minskar. Detta är del av ett nationellt mönster. Besöken ser också 

endast en begränsad del av året. En omorganisering av hur lokalerna utnyttjas kan 

samla berörda enheter bättre. Ur enhetens personalansvarsperspektiv är detta en 

viktig åtgärd att genomföra.  
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Forts. § 218 

 

Extraärenden: 

Återtagande recipientkontroll, ärendet väcks av Tor Tolander (M) 

Hassela Skola, ärendet väcks av Sigbritt Persson (S) 

Budget, ärendet väcks av Ola Wigg (S) 

 

 

Extraärende Återtagande recipientkontroll 

Ledningsutskottets beslut i extraärende ”Återtagande 
recipientkontroll” 

Verksamheten uppdras utreda kostnader och effekter av att återta recipientkontroll 

från länsstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet väcks av Tor Tolander (M). 

Tor Tolander (M) föredrar. 

Nordanstigs kommun bör verka för en bättre recipientkontroll. Ett återtagande till 

miljökontoret från länsstyrelsen är därför att föredra.   

Vad som släpps ut i vattnen var kontrolleras inte. Därför kan man inte kontrollera 

att det är just Nordanstigs kommun som orsakar utsläpp eller om de kommer med 

någon annanstans ifrån.  

Ett återtagande av recipientkontroll skulle innebära bättre möjligheter för kontroll 

och uppföljning. Också skulle styrning av utsläppshantering kunna ske.  

Yrkanden 

Tor Tolander (M) yrkar att verksamheten uppdras utreda kostnader och effekter av 

att återta recipientkontroll från länsstyrelsen.  

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på Tor Tolanders yrkande och finner det antaget. 
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Forts. § 218 

 

Extraärende Hassela Skola  

Ledningsutskottets beslut i extraärende ”Hassela Skola” 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet väcks av Sigbritt Persson (S). 

Ärendet föredras av Sigbritt Persson (S). 

Byggnationerna i Hassela skola fortgår. Mycket har blivit fint. Byggmiljön har en 

del brister som påpekas för de närvarande. Förebyggande åtgärder efterfrågas.  

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd besvarar frågor som lyfts och informerar om 

slutfasen på de entreprenadbyggnationer som nu håller på att avslutas. 

Byggsituationen har inneburit krångel för skolverksamheten. Verksamheten 

kommer att bidra till att kompensera för skolbarns och personals besvär. 

Förseningarna som skett är beklagliga. Erfarenheterna man har fått i Hassela tar 

man med sig till byggnationen i Gnarp.  

 

 

Extraärende Budget 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet väcks av Ola Wigg (S). 

Ärendet föredras av Ola Wigg (S). 

Hantering av äskanden (hemställande om utökad budget) från verksamheterna 

diskuteras. 

 

 

       

      

      

      

 

 


