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§ 26 Dnr 2022-000126 

Godkännande av dagordning 

Ledningsutskottets beslut 
Godkänna dagordningen med följande tillägg under Information och övriga 
ärenden: 

• Lars Hed (M) – Utredning om låsfria nyckelsystem 
• Stig Eng (C) – Uppföljning av näringslivsbesök, Hassela Ski Resort 
• Stig Eng (C) – Belysning i Vattrång 
• Stig Eng (C) – Fullmäktigelokal i Harmånger 
• Mikael Brykner (SD) – Bussförbindelse Stocka–Ström 

Sammanfattning av ärendet 
Ledningsutskottet ska godkänna dagordningen. 
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§ 27 Dnr 2023-000003 

Verksamheten informerar 

Ledningsutskottets beslut 
Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ledningsutskottet får löpande information från verksamheterna Stab respektive 
Tillväxt och service (ToS). 
 
Kommunchef Erik Hedlund informerar om följande från Staben: 

• Staben arbetar med kris- och totalförsvarsfrågor. Ett ärende om kommunens 
krigsorganisation är under beredning till ledningsutskottet. 

• Ansvar för krisfrågor ska flyttas från Norrhälsinge miljö- och räddningsnämnd 
till kommunstyrelsen. Ett ärende är under beredning. 

• En RAKEL-apparat ska placeras i kommunhuset för kommunikation vid kris. I 
dag är närmaste utrustning placerad hos räddningstjänsten i Jättendal. 

• Planering pågår inför årets folkhälsovecka, som äger rum i månadsskiftet 
augusti–september 2023. De förtroendevalda är välkomna att lämna idéer och 
förslag inför evenemanget. 

• Sedan ett och ett halvt år tillbaka pågår processkartläggning av kommunens 
verksamheter. Det rör sig om ungefär 300 processer. Kartläggningen kan 
användas till att förbättra processerna. Den utgör också underlag för att ta fram 
nya informationsförvaltningsplaner och är en förberedelse inför e-arkiv. 

• En näringslivsworkshop har genomförts med förtroendevalda i februari 2023, 
som ett första steg mot en ny näringslivsstrategi. 

 
Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar om följande från ToS: 

• Ett ärende är under beredning angående Jättendals IF:s nyttjande av 
idrottslokalen i Jättendal (gamla Fröstuna skola). 

• Återrapport om hemsändningsbidrag: År 2022 genomfördes ungefär 3 500 
hemkörningar och ca 690 000 kr betalades ut. Efter statligt bidrag är 
kommunens kostnad ca 350 000 kr. Flest hemkörningar genomfördes till 
Hassela, näst flest till Harmånger. 

• Biografen i Bergsjö har blivit utvald till ett projekt i Gävleborg. Projektet 
syftar till att hjälpa biografer att höja besöksantalen, bland annat genom att 
utöka visningar från film till andra evenemang som sport och musik.  

• Kommunen har deltagit i Havs- och vattenmyndighetens projekt om hållbara 
städinsatser efter förlorade fiskeredskap. Nu är projektets slutrapport klar. Tre 
båtar har draggat längs kusten och har fått upp ett fynd. 
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Forts. § 27 

 

• Kommunen har svarat på en bostadsmarknadsenkät som ligger till grund för 
den statens bostadsmarknadsanalys. 

• Brist på planarkitekter gör det utmanande hålla tempo i kommunens 
samhällsplanering. 

• Planering är påbörjad inför kommunens värdskap för Kulturting Gävleborg år 
2024. 
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§ 28 Dnr 2023-000004 

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 

Ledningsutskottets beslut 
Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ledningsutskottet får löpande ekonomisk uppföljning och verksamhetsuppföljning 
från Stab respektive Tillväxt och service. Ekonomiskt resultat följs upp i 
dokumentet månadsuppföljning. Verksamhetsstatistik redovisas i dokumentet 
månadsrapport. 

Vid dagens sammanträde redovisas även preliminärt resultat för bokslut 2022. 
 
Månadsuppföljning, januari 2023 

Uppföljning av verksamheterna Stab och Tillväxt och service. Inget särskilt noteras 
i uppföljningen. 
 
Månadsrapport, januari 2023 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar rapport från Tillväxt och service. 
Eventuella avvikelser i månadsrapporten ska rapporteras till kommunstyrelsen. Inga 
avvikelser noteras. 
 
Preliminärt bokslut 2022  

Ekonom Kalle Olsson föredrar det preliminära resultatet för Stab och Tillväxt och 
service. 

Beslutsunderlag 
1. Månadsuppföljning, januari 2023, Stab samt Tillväxt och service (dok nr 

134968). 
2. Månadsrapport, januari 2023, Tillväxt och service (dok nr 134796). 

    

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(29) 

Sammanträdesdatum 
2023-02-14 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 29 Dnr 2022-000376 

Revidering av lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön 

Ledningsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Fastställa förslag till nya lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa 
och miljön. 

2. Underrätta länsstyrelsen om de föreskrifter som kommunen antagit. 

Sammanfattning av ärendet 
De nu gällande lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön 
antogs år 2000. De är i behov av revidering och modernisering.  

Den med Hudiksvalls kommun gemensamma nämnden Norrhälsinglands miljö- och 
räddningsnämnd har tagit fram ett förslag till nya föreskrifter. 

Utgångspunkten har varit att förenkla för den enskilde genom att ta bort krav på 
tillstånd och anmälan där miljöbalken och dess följdlagstiftning bedöms tillräcklig 
för att förhindra och komma till rätta med eventuella olägenheter.  

Förslaget innebär också en önskad likriktning mellan Hudiksvalls och Nordanstigs 
kommuner vilket underlättar för den gemensamma miljö- och räddningsnämnden 
som ska tillämpa föreskrifterna. 

Beslutsunderlag 
1. Verksamheten föreslår att kommunfullmäktige fastställer förslag till nya lokala 

föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön samt underrättar 
länsstyrelsen om de föreskrifter som kommunen antagit (Erik Hedlunds och 
Eva Engströms tjänsteutlåtande 2023-01-05, dok nr 134248). 

2. Protokollsutdrag NHMRN 2022-10-13 § 43 med bilaga, Förslag till Lokala 
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön (dok nr 133401). 

3. Protokollsutdrag LU 2023-01-17 § 6 (dok nr 134772). 

Yrkanden 
Ola Wigg (S) med stöd av Stig Eng (C) yrkar bifall till verksamhetens förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det antaget. 
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§ 30 Dnr 2023-000088 

Sammanslagning av verksamheter och budget från 
Vård och omsorg och Social omsorg till Stöd och 
omsorg 

Ledningsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Verksamheterna Vård och omsorg och Social omsorg slås samman och bildar 
den nya organisationen Stöd och omsorg med en gemensam budget. 

2. Budgeten för 2023 för Vård och omsorg på 182 236 tkr och Social omsorg på 
33 318 tkr flyttas till Stöd och omsorg. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamheten föreslår att verksamheterna Vård och Omsorg och Social omsorg 
slås samman till en gemensam verksamhet under kommunstyrelseförvaltningen. 
Den nya verksamheten får namnet Stöd och omsorg och har en gemensam budget. 

Beslutsunderlag 
Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar 1. Verksamheterna Vård och 
omsorg och Social omsorg slås samman och bildar den nya organisationen Stöd och 
omsorg med en gemensam budget. 2. Budgeten för 2023 för Vård och omsorg på 
182 236 tkr och Social omsorg på 33 318 tkr flyttas till Stöd och omsorg (Erik 
Hedlunds och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2023-02-06, dok nr 134901). 

Yrkanden 
Stig Eng (C) yrkar bifall till verksamhetens förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget. 
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§ 31 Dnr 2023-000006 

Avtal om gemensam förebyggande verksamhet inom 
räddningstjänsten i Hälsingland 

Ledningsutskottets förslag 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Godkänna förslag till samverkansavtal rörande förebyggande arbete och 
insatser mellan Norrhälsinge räddningstjänst, Kommunalförbundet 
Hälsingland och Räddningstjänsten i Ljusdal. 

2. Avtalet ska från och med 1 april 2023. 

3. Revidera reglementet för Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd så att 
nämndens ansvar även omfattar prövning och tillsyn av explosiva varor. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 1 juli 2022 började nya föreskrifter gälla om hur kommunerna ska planera och 
utföra tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Dessa 
föreskrifter, tillsammans med högre krav på kompetens och ökad tillsynsfrekvens 
av explosiva och brandfarliga varor, ställer större krav på kommunernas 
förebyggande arbete. 

Under hela 2022 har projektet Räddningstjänst, gemensam förebyggande 
verksamhet i Hälsingland, bedrivits. I projektet ingår Kommunalförbundet 
Hälsingland, Räddningstjänsten i Ljusdals kommun samt Norrhälsinglands miljö- 
och räddningsnämnd. Projektavtalet löpte fram till 2022-12-31. 

Erfarenheterna i projektet är att organisationen har blivit mer hållbar, kompetensen 
och tillsynskvaliteten har ökat samt att verksamheten blivit resurs- och 
kostnadseffektiv. Under 2022 har en gemensam ärendehantering arbetats fram, 
underlag och mallar har setts över och man har identifierat frågor som behöver 
utvecklas. 

Projektets positiva erfarenheter har resulterat i att samarbetet föreslås permanentas 
genom ett samverkansavtal. Den avtalssamverkan som föreslås innebär att 
respektive organisation/kommun behåller ansvaret för den förebyggande 
verksamheten och att man samverkar kring utförandet av arbetet. För att göra detta 
möjligt kommer extern delegering att tillämpas. 

I det fall kommunerna beslutar att ingå i denna avtalssamverkan kommer taxor och 
delegationsordningar ses över och föreslår få en gemensam struktur i de ingående 
kommunerna under 2023. Därutöver kommer också resursbehovet för 
tillsynsverksamheten utifrån den nya föreskriften att utredas. 
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Beslutsunderlag 
1. Verksamheten föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslag till 

samverkansavtal rörande förebyggande arbete och insatser mellan 
Norrhälsinge räddningstjänst, Kommunalförbundet Hälsingland och 
Räddningstjänsten i Ljusdal, att avtalet ska gälla från och med 1 april 2023 
samt revidera reglementet för Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd så 
att nämndens ansvar även omfattar prövning och tillsyn av explosiva varor 
(Erik Hedlunds tjänsteutlåtande 2023-01-05, dok nr 134524). 

2. Protokollsutdrag NHMRN 2022-12-07 § 56 med bilaga, förslag till avtal om 
samverkan – förebyggande arbete (dok nr 134272).  

Yrkanden 
Michael Wallin (M) yrkar bifall till verksamhetens förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Michael Wallins yrkande och finner det antaget. 
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§ 32 Dnr 2023-000032 

Ändring av avtal för samverkan Inköp Mitt 

Ledningsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar 

Godkänna reviderat avtal för Inköpssamverkan Mitt enligt bilagt förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan 2020 samverkar kommunerna i Hälsingland i en inköpssamverkan, kallad 
Inköpssamverkan Mitt. 2021 blev även Älvkarleby kommun en del av samverkan i 
Inköpssamverkan Mitt och samverkansavtalet reviderades för att möjliggöra 
Älvkarlebys deltagande. Inköpssamverkan har nu pågått några år och mycket av 
praktiska rutiner och samarbetsformer har växt fram. Under detta år har det på 
uppdrag av kommuncheferna i Hälsingland arbetats med en översyn av det 
befintliga avtalet för att avtalet bättre ska vara anpassat efter det sätt som 
inköpssamverkan utformats. 

Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen godkänner de föreslagna 
förändringarna i avtalet. 

Beslutsunderlag 
1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna reviderat avtal 

för Inköpssamverkan Mitt enligt bilagt förslag Erik Hedlunds och Mia 
Järlidens tjänsteutlåtande 2023-02-02, dok nr 134721). 

2. Förslag till ändrat samverkansavtal (dok nr 134549). 

3. Gällande samverkansavtal, senast reviderat 2021-02-22 (dok nr 134548). 

Yrkanden 
Michael Wallin (M) yrkar bifall till verksamhetens förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Michael Wallins yrkande och finner det antaget.   

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(29) 

Sammanträdesdatum 
2023-02-14 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 33 Dnr 2023-000074 

Internkontrollrapport 2022 och internkontrollplan för 
2023  

Ledningsutskottets beslut 
Ledningsutskottet beslutar 

1. Godkänna Återrapportering av internkontroll 2022 för Stab samt Tillväxt och 
service i bilaga 1. 

2. Fastställa kontrollpunkter enligt förslaget Internkontrollplan 2023 för Stab samt 
Tillväxt och service i bilaga 2. 

Sammanfattning av ärendet 
Ledningsutskottet följer upp resultatet av 2022 års internkontroll inom 
verksamheterna Stab samt Tillväxt och service. 

Kontrollerna visar sammanfattningsvis följande: 12 av 20 kontrollmoment är 
genomförda utan anmärkning medan 8 av 20 har visat på brister. För 
delegationsordning, ekonomi- respektive löneadministration fungerar arbetssätt och 
rutiner på det stora hela bra. Kontrollerna visar att det på flera områden behövs 
fortsatt långsiktigt arbete som t.ex. information och kompetensutveckling. Detta 
gäller främst inom delegationsordning, dokumenthanteringsplan, ekonomi och 
upphandling. För dataskydd pågår ett förbättringsarbete vilket går i långsam takt då 
det kräver mycket resurser. Tillväxt och service bedömer att arbetssätt och rutiner 
fungerar väl och utan anmärkning för 2022. 

En ny riskinventering har genomförts i verksamheterna inför 2023 kontrollplan. I 
denna återkommer flera av riskerna trots att de markerat som ingen åtgärd i 
rapporter inför 2022. Det beror på att verksamheterna ser ett värde i att utföra 
flerårig testning och att den därför behöver återkomma åtminstone ett år till. 

Beslutsunderlag 
Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar 1. Godkänna Återrapportering 
av internkontroll 2022 för Stab samt Tillväxt och service i bilaga 1. 2. Fastställa 
kontrollpunkter enligt förslaget Internkontrollplan 2023 för Stab samt Tillväxt och 
service i bilaga 2 (Erik Hedlunds och Anna Dybäcks tjänsteutlåtande 2023-01-30 
med bilagor, dok nr 134825). 

Yrkanden 
Ola Wigg (S) yrkar bifall till verksamhetens förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det antaget. 
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§ 34 Dnr 2021-000049 

Kulturskolans verksamhet 2022 och framåt 

Ledningsutskottets beslut 
1. Tacka Nordanstigs Kulturverkstad för framträdandena. 

2. I övrigt godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Föredragningen inleds med framträdanden av lärare och elev. 

Emanuel Nilsson från Bilda berättar om verksamheten vid Nordanstigs 
Kulturverkstad. Nordanstigs kommun har upphandlat utförare av kulturskola och 
samarbetet med Bilda är resultatet av det. Verksamheten har utvecklats under två år 
med ekonomiskt stöd från Kulturrådet. Kulturverkstaden har sju inriktningar: 
Musik, Digital musikproduktion, Sång, Teater för film och scen, Cirkus, 
Luftakrobatik och Dans. Förra året fanns 175 elever i verksamheten. Varje termin 
avslutas med uppträdanden från eleverna. 

Kulturverkstaden har utökat antal lärartimmar i Gnarp. De har också åkt runt till 
kommunens skolor för att låta elever prova på olika instrument. Det har varit ett bra 
sätt för att få in intresseanmälningar till verksamheten. Ett koncept med 
inlärningsmedaljer hjälper till att motivera de unga att fortsätta öva på sina 
instrument över tid. Verksamheten har en app som kan användas för att se scheman, 
anmäla sig till kurser, lägga upp film som används i undervisningssyfte med mera. 

Bilda anordnar sommarjobbet ”Kultur på gatan” där ungdomar i åldersgruppen 15–
16 år får prova på att jobba som musiker. År 2022 spelade ungdomarna vid 22 olika 
tillfällen. Samarbeten finns med Hälsinge Låtverkstad och Gävleborgs 
ungdomssymfoniorkester för de ungdomar som vill fortsätta utvecklas. 

Kulturutvecklare Barbro Björklund och verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd 
informerar. 2023–2024 är det sista läsåret som kan finansieras med stöd av 
Kulturrådet. Därefter behöver Nordanstigs kommun finansiera verksamheten fullt ut 
om den ska fortsätta. En ny upphandling av kulturskola kommer också behöva 
genomföras. 

Beslutsunderlag 
Presentation, Nordanstigs Kulturverkstad, 2023-02-16 (dok nr 135086). 
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§ 35 Dnr 2023-000087 

Startbesked för investering vägbelysning Strömsbruk 
BC 032 

Ledningsutskottets beslut 
Ge startbesked för projekt Strömsbruk BC 032. 

Sammanfattning av ärendet 
I investeringsbudgeten för 2023 har 4 000 tkr avsatts för reinvesteringar i 
vägbelysningsbeståndet. Då behovet är stort så har områden prioriterats där det varit 
återkommande fel, är enledarkabel och gammal utrustning inom tätort. 

I den uppskattade kostnaden på totalt 3 415 500 kronor har förvaltningen tagit höjd 
för oförutsedda kostnader på 15%. 

Beslutsunderlag 
1. Verksamheten föreslår att ledningsutskottet ger startbesked för projekt 

Strömsbruk BC 032 (Hans-Åke Oxelhöjds och Thomaz Nordhs 
tjänsteutlåtande 2023-02-03, dokr nr 134855). 

2. Belysningskarta Strömsbruk (dok nr 134895). 

3. Kostnadsberäkning 2023-02-03 (dok nr 134894).  

Yrkanden 
Stig Eng (C) yrkar bifall till verksamhetens förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget. 
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§ 36 Dnr 2022-000383 

Yttrande gällande Tigerberget vindkraftspark 

Ledningsutskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Godkänna bifogat remissyttrande. 

2. Uppdra till verksamhetschef för Tillväxt och service att svara. 

Sammanfattning av ärendet 
Godkännande av avgränsningssamrådets remissvar avseende vindkraftpark 
Tigerberget i Hudiksvalls kommun. 

Beslutsunderlag 
1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen godkänner bifogat remissyttrande 

samt uppdrar till verksamhetschef för Tillväxt och service att svara (Erik 
Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2023-02-26, dok nr 
134915). 

2. Förslag till remissvar Hans-Åke Oxelhöjd, 2023-02-06, dok nr 134924). 

3. Samrådshandling – Tigerberget vindkraftspark, Holmen Energi AB, 2022-10-
12 (dok nr 134921) 

4. Fotomontage Tigerberget, Ecogain, 2022-11-03 (dok nr 134922). 

5. Vindkraft i Nordanstigs kommun, tillägg till Översiktsplan 2004, 
antagandehandling november 2010 (dok nr 134923). 

Yrkanden 
Stig Eng (C) yrkar bifall till verksamhetens förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget. 
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§ 37 Dnr 2023-000084 

Information om riksintresse Älvåsen 

Ledningsutskottets beslut 
Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Enhetschef Douglas Helsing föredrar ärendet. Länsstyrelsen har fått i uppdrag av 
Naturvårdsverket att se över olika riksintressen för naturvård. Riksintresse Älvåsen 
ingår i översynen. Länsstyrelsen föreslår att utformningen av området ska justeras 
så att vissa delar tas bort och andra läggs till. Hur riksintresset utformas kan ha 
inverkan på Hassela Ski och Resort som angränsar till området. 

Ledningsutskottet diskuterar om ett politiskt yttrande ska avges i ärendet. Utskottet 
enas om att verksamheten ska återkomma till ledningsutskottet den 14 mars 2023 
med förslag till yttrande. 

Beslutsunderlag 
Remiss 2022-12-08 från Länsstyrelsen Gävleborg, Översyn av riksintresse 
naturvård Älvåsen, inklusive registerblad och karta (dok nr 314184) 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(29) 

Sammanträdesdatum 
2023-02-14 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 38 Dnr 2017-000381 

Översiktsplan 

Ledningsutskottets beslut 
Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ulrika Edlund, planeringsarkitekt, Sweco, redogör för pågående arbete. 

Översiktsplanen ska ta knyta samman flera perspektiv: Övergripande politiska 
målsättningar i Nordanstigs kommun, pågående infrastrukturprojekt, 
bostadsförsörjningsfrågor, omvärldens utveckling, miljöhänsyn med mera. Den 
fysiska planeringen i kommunen ska kunna bidra till tillväxt. Målsättningen är att 
verksamheter och bostäder ska lokaliseras så att kompetensförsörjningen gynnas, 
genom goda kommunikationer och att kommunen upplevs attraktiv för boende. 

Översiktsplanen ska bygga på en aktuell analys av bostadsbehovet. 
Planeringsarbetet följer huvuddragen i Boverkets översiktsplanmodell. 
Arbetsgruppen har tagit fram förslag till utvecklingsinriktning samt mark- och 
vattenanvändning i olika skalnivåer.  

Arbete kvarstår med att anpassa markanvändningen till Ostkustbanan. 
Avgränsningssamråd behöver genomföras med länsstyrelsen och en 
miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram. LIS-förslag behöver färdigställas. Arbete 
kvarstår också med den digitala lösningen för att tillgängliggöra planen. 

Douglas Helsing, planarkitekt och enhetschef, bedömer att färdiga 
samrådshandlingar inte kommer vara klara till ledningsutskottet 14 mars 2023. 

Ledningsutskottet enas om att verksamheten ska sammanställa ett underlag för 
fortsatt diskussion i utskottet. Underlaget ska bland annat ta upp den föreslagna 
utvecklingsinriktningen samt områdena kring E4 och Ostkustbanans tänkta 
placering. Det är önskvärt att underlaget distribueras till ledamöterna så snart som 
möjligt. 

Beslutsunderlag 
Presentation, Översiktsplan Nordanstigs kommun 2024 – arbete inför samråd, 2023-
02-14 (dok nr 135087). 
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§ 39 Dnr 2023-000086 

Förslag till Natura 2000-område i Norra Hälsinglands 
skärgård 

Ledningsutskottets beslut 
1. Uppdra till verksamheten att utreda kommunens möjligheter till samråd i den 

fortsatta handläggningen hos Naturvårdsverket. 

2. Återrapportering ska ske till ledningsutskottets sammanträde 14 mars 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet föredras av ekolog Trollet Ingelman Åslund och verksamhetschef Hans-
Åke Oxelhöjd. 

Enligt EU:s fågeldirektiv ska våra mest betydelsefulla fågelområden skyddas 
genom Natura 2000. EU-kommissionen anser att Sverige har tagit med en för liten 
andel marina fågelområden i Natura 2000-nätverket. Regeringen har därför beslutat 
att skyddsområdena ska kompletteras. Tolv länsstyrelser med kust mot havet har 
fått i uppdrag att föreslå nya områden. 

I Gävleborgs län berörs norra Hälsinglands skärgård. Där finns redan i dag ett IBA 
(Important Bird and Biodiversity Area). Nu utreds om området istället ska bli ett 
SPA (Special Protection Area). Det vill säga ett Natura 2000-område som upprättas 
med stöd av EU:s fågeldirektiv. Ett SPA-område medför vissa begränsningar för 
exploatering, båttrafik, tillträde, jakt och fiske. 

Samråd har hållits i Nordanstig om förslaget, men inbjudan till möten har inte nått 
kommunen. Länsstyrelsen Gävleborg remitterade förslaget i maj 2022. Nordanstigs 
kommun mottog dock inte remissen förrän den 10 oktober 2022. Remissen skulle 
besvaras den 18 oktober 2022. Verksamheten Tillväxt och service besvarade 
remissen. Länsstyrelsen har nu lämnat över ärendet till Naturvårdsverket för fortsatt 
handläggning. 

Ledningsutskottet diskuterar vikten av att kunna avge ett politiskt yttrande i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Presentation, Förslag till Natura 2000-område, 2023-02-14 (dok nr 135085). 

Yrkanden 
Ola Wigg (S) med stöd av Sigbritt Persson (S) yrkar att ledningsutskottet uppdrar 
till verksamheten att utreda kommunens möjligheter till samråd i den fortsatta 
handläggningen hos Naturvårdsverket.  

Michael Wallin (M) yrkar tillägga att återrapportering ska ske till sammanträdet den 
14 mars 2023. 
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Forts. § 39 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs och Michael Wallins yrkanden och 
finner dem antagna. 
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§ 40 Dnr 2019-000292 

Ny förskola i Gnarp – information om pågående tvist 

Ledningsutskottets beslut 
Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar om pågående tvist med den 
entreprenör som uppdrogs bygga en ny förskola i Gnarp. 
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§ 41 Dnr 2020-000337 

Ny idrottshall i Bergsjö 

Ledningsutskottets beslut 
Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet. 

En uppdaterad tidplan för projektet redovisas. Nybyggnaden ska vara klar till 1 
september 2024. Därefter fortsätter ombyggnation av befintliga lokaler. Oxelhöjd 
visar fasadbilder och skisser för den planerade hallen. 

I dag har utbildningsverksamheten tillgång till fyra omklädningsrum vid 
idrottsundervisning, varav två omklädningsrum är en temporär modullösning. 
Utbildningsverksamheten har meddelat att de behöver tillgång till sex 
omklädningsrum. Det innebär att fyra nya omklädningsrum behöver byggas. 

Det finns i dagsläget inga planer på att anlägga ny gångväg på ovansidan av 
idrottshallen. 

Enligt kommunens kulturstrategi ska kommunen verka för att en procent av 
budgeten för byggnationen ska avsättas till konstnärlig utsmyckning. 

Ledningsutskottet diskuterar möjligheten till en enklare åskådarplattform. Läktare 
fanns med i tidiga skisser men har prioriterats bort av kostnadsskäl. Hans-Åke 
Oxelhöjd ska ta med sig utskottets frågor om läktare i den fortsatta processen. 

Beslutsunderlag 
Preliminär tidplan, ny idrottshall, 2023-02-07 (dok nr 135039). 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(29) 

Sammanträdesdatum 
2023-02-14 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 42 Dnr 2020-000288 

Nytt särskilt boende för äldre 

Ledningsutskottets beslut 
Uppdra till kommunchef att direktupphandla en expert inom särskilt boende. 
Experten ska ha följande kvalifikationer inom särskilt boende: 

Under de senaste 5 åren ha arbetat med 
- Utveckling  
- Projektering 
- Produktion 
- Förvaltning  

Direktupphandlingen ska ske snarast, dock senast till nästkommande 
ledningsutskott. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden föredrar ärendet. Det är viktigt att kommunen inte tappar fart i 
processen att bygga nytt särskilt boende. Det är ett komplext projekt där kommunen 
behöver stöd av specialistkompetens för att identifiera och specificera vilka behov 
som ska ligga till grund för förfrågningsunderlaget i en kommande 
entreprenadupphandling. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar med stöd av Michael Wallin (M) och Ola Wigg (S) att utskottet 
uppdrar till kommunchef att direktupphandla en expert inom särskilt boende. 
Experten ska ha följande kvalifikationer inom särskilt boende: Under de senaste 5 
åren ha arbetat med utveckling, projektering, produktion och förvaltning. 
Direktupphandlingen ska ske snarast, dock senast till nästkommande 
ledningsutskott. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på sitt förslag och finner det antaget. 
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§ 43 Dnr 2022-000209 

Kortsiktig lösning SÄBO-platser 

Ledningsutskottets beslut 
Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd delger utskottet en uppdaterad tidplan för 
projektet. Enligt tidplanen ska inflyttning kunna ske andra kvartalet 2023. Utskottet 
har tidigare informerats om att det huvudsakligen är sprinklerlösningen som har 
förskjutit tidplanen. Sprinklers och de fyra nya lägenheter som verksamheten Stöd 
och omsorg vill hyra in, ökar också kostnaden för modulerna. Verksamheten 
återkommer till utskottet med uppdaterad kalkyl för de tillfälliga platserna. 

Beslutsunderlag 
Preliminär tidplan, tillfälligt SÄBO, 2023-02-07 (dok nr 135040). 
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§ 44 Dnr 2014-000499 

Ostkustbanan 

Ledningsutskottets beslut 
Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar. 

Trafikverket har tagit fram fem alternativ för ny dragning av Ostkustbanan på 
sträckan från Stegskogen–Bäling. Trafikverket genomförde öppet hus med 
presentation av samrådshandlingen den 8 februari 2023 i Harmånger. Remisstid är 
fram till och med 6 mars 2023.  

Verksamheten tar fram en konsekvensanalys av de fem föreslagna alternativen. 
Därefter bjuder verksamheten in politiken till diskussion om förslaget. 
Verksamheten kommer begära förlängd svarstid från Trafikverket för att möjliggöra 
politisk behandling av remissvaret.  
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§ 45 Dnr 2016-000123 

Väg E4 Kongberget-Gnarp 

Ledningsutskottets beslut 
Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar. 

Trafikverket har nu färdigställt vägplanen för fastställelseprövning. Länsstyrelsen 
ska ta ställning till planen i april 2023. Fastställelse väntas ske under hösten eller 
vintern 2023. En ny väg är beroende av finansiering, vilket kan dröja. Därför är 
väntad byggstart år 2028. 
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§ 46 Dnr 2023-000005 

Information och övriga ärenden 

Ledningsutskottets beslut 
1. Uppdra till verksamheten att utreda om Nordanstigs Fjärrvärme kan omvandlas 

till ett energibolag. Återrapportering till ledningsutskottet i april 2023. 

2. Uppdra till verksamheten att utreda möjliga avstyckningar av tomtmark utan 
att ny detaljplan behöver tas fram. 

3. Uppdra till verksamheten att till nästkommande ledningsutskott ta fram en 
kalkyl för låsfria nyckelsystem vid kommunens idrottshallar, samt utreda om 
det är möjligt att införa systemen inför skolstart hösten 2023. 

4. Avvakta belysningsstrategin och därefter besluta om vilka områden som ska 
projekteras för belysning och i vilken prioriteringsordning. 

Reservation 
Stig Eng (C) reserverar sig mot beslutet under punkt 4 till förmån för sitt eget 
yrkande, med följande motivering. 

”Undertecknads förslag var att planlägga och kostnadsberäkna nyuppförande 
av ett nytt gatuljusnät i Vattrångs by i Harmånger, då det tidigare 
gatuljusnätet monterades ned för 2 år sedan. Jag reserverar mig mot 
Ledningsutskottets avslagsbeslut i detta ärende.” 

Sammanfattning av ärendet 
1. Måltidsutvärdering, skola 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd följer upp ledningsutskottets 
måltidsutvärdering. Vid sammanträdet 18 oktober 2022 delades 
måltidskuponger ut till ledamöterna för att de skulle kunna prova 
skolmåltiderna i kommunen. 

De ledamöter som provat skolmaten meddelar att de tycker att maten har varit 
bra. Utskottet bedömer att ingen ytterligare uppföljning behövs i nuläget. 

2. Bergsjö simhall 
Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd följer upp verksamheten i Bergsjö 
simhall. Simhallen öppnade i september 2020 efter att ha varit stängt en tid. 
Under coronapandemin höll simhallen stängt under sex månader. Utskottet 
informeras om besöksantal, öppettider, priser och utbud. 

Utskottet ställer fråga om tempererat bad i simhallen. Hans-Åke Oxelhöjd 
svarar att det inte är tekniskt möjligt utan ombyggnation. 

3. Kommunalt energibolag 
Lars Hed (M) efterfrågar utredning om det är möjligt att omvandla Nordanstigs 
Fjärrvärme AB till ett energibolag. Särskilt skattetekniska frågor bör utredas. 
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4. Avstyckning av tomtmark 
Lars Hed (M) efterfrågar utredning som kan visa möjliga avstyckningar av 
tomtmark utan att kommunen detaljplanelägga området. Det kan röra sig om 
kluster med ett fåtal tomter i olika områden i kommunen. 

5. Information på webb om tillgänglig tomt- och industrimark 
Lars Hed (M) och Stig Eng (C) ställer frågor om information på webb gällande 
tillgänglig tomt- och industrimark. Det är viktigt att såväl företag som 
privatpersoner kan hitta aktuell information på ett enkelt vis. Det bästa är om 
all information är samlad på ett ställe och i framtiden kan informationen 
behöva marknadsföras bättre. 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd svarar att all tomtmark som är till salu 
finns på kommunens webbplats. De tomter som inte finns där, saknar 
nödvändig infrastruktur för att kunna saluföras. Han instämmer i att 
kommunen kan behöva en gemensam webbplats för all mark och bättre 
marknadsföring. 

6. Nyckelfria låssystem 
Lars Hed (M) och Michael Wallin (M) ställer frågor om nyckelfria låssystem i 
kommunens lokaler. 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd svarar att nyckelfria lås skulle kunna 
införas på kommunens idrottshallar men att en kostnadsberäkning först 
behöver genomföras.  

7. Uppföljning av näringslivsbesök vid Hassela Ski Resort 
Stig Eng (C) ställer fråga om kommunens besök vid Hassela Ski Resort i 
december 2022. Vad har hänt sedan dess och vilka stöd kan kommunen 
erbjuda till anläggningen? 

Kommunchef Erik Hedlund svarar att verksamheten har arbetat vidare med de 
frågor som ställdes till kommunen vid besöket. Det var i första hand 
exploateringsfrågor. 

Stig Eng (C) efterfrågar ytterligare uppföljning från näringslivsenheten vid 
nästkommande sammanträde. 

8. Belysning i Vattrång 
Stig Eng (C) följer upp en fråga om belysning i Vattrång från 
kommunstyrelsens sammanträde i februari 2023. Han anser att kommunen ska 
ta fram projektering och ekonomisk kalkyl för belysning i området. 

Michael Wallin (M) menar att ledningsutskottet bör avvakta kommande 
belysningsstrategi och därefter ta ställning till vilka områden som ska 
projekteras och i vilken ordning. 
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9. Fullmäktigelokal i Harmånger 
Stig Eng (C) frågar hur kommunen avser att gå vidare med förslaget att flytta 
tillbaka kommunfullmäktiges sammanträde till Harmånger. 

Kommunchef Erik Hedlund svarar att det finns en motion ligger till grund för 
den utredning som pågår just nu. Fullmäktige kommer få ta ställning till 
eventuellt lokalbyte när utredningen är klar. Parallellt med detta ärende 
behöver kommunen ta ställning till hur Bergsjögården ska utvecklas. 
Verksamheten arbetar vidare med ett helhetsgrepp om frågorna. 

10. Förbättra trafikförbindelsen Stocka–Ström 
Mikael Brykner (SD) frågar om det finns möjlighet att förbättra 
trafikförbindelsen mellan Stocka–Ström. De högstadieelever som går i skola i 
Bergsjö får ta bussen klockan 07:15 och behöver byta buss vid ett tillfälle. Det 
ska jämföras med eleverna som åker till Hudiksvall, där bussen avgår kl. 
08:15. Fler elever kan välja skolgång i Hudiksvall framför Nordanstig om 
bussförbindelserna inte är tillräckligt bra. 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd svarar att det är en utmaning att få till 
bra kollektivtrafik i hela kommunen. Samtidigt har skolan inte lämnat några 
synpunkter om att resorna på sträckan behöver förstärkas. Han deltar dock 
regelbundet i samråd med X-trafik och tar med sig politikens synpunkter till 
dessa möten. 

Yrkanden 
Kommunalt energibolag 
Ordföranden yrkar att ledningsutskottet uppdrar till verksamheten att utreda om 
Nordanstigs Fjärrvärme kan omvandlas till ett energibolag. Återrapportering till 
ledningsutskottet i april 2023. 

Avstyckning av tomtmark 
Ordföranden yrkar att ledningsutskottet uppdrar till verksamheten att utreda möjliga 
avstyckningar av tomtmark utan att ny detaljplan behöver tas fram. 

Nyckelfria låssystem 
Michael Wallin (M) yrkar att ledningsutskottet uppdrar till verksamheten att till 
nästkommande ledningsutskott ta fram en kalkyl för låsfria nyckelsystem vid 
kommunens idrottshallar, samt utreda om det är möjligt att införa systemen inför 
skolstart hösten 2023. 

Belysning i Vattrång 
Stig Eng (C) yrkar att ledningsutskottet uppdrar till verksamheten att planlägga och 
kostnadsberäkna nyuppförande av ett gatuljusnät i Vattrångs by i Harmånger. 

Michael Wallin (M) yrkar att ledningsutskottet ska avvakta belysningsstrategin och 
därefter besluta om vilka områden som ska projekteras för belysning och i vilken 
prioriteringsordning. 
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Forts. § 46 
 

Propositionsordning 
Kommunalt energibolag 
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget. 

Avstyckning av tomtmark 
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget. 

Nyckelfria låssystem 
Ordföranden ställer proposition på Michael Wallins yrkande och finner det antaget. 

Belysning i Vattrång 
Ordföranden ställer proposition på Michael Wallins och Stig Engs yrkanden och 
finner Michael Wallins yrkande antaget. 

Omröstning begärs. Följande propositionsordning fastställs: 

Den som stöder Michael Wallins yrkande röstar Ja. 

Den som stöder Stig Engs yrkande röstar Nej. 

Omröstningsresultat 
Med fyra Ja-röster för Michael Wallins yrkande mot två Nej-röster för Stig Engs 
yrkande bifaller ledningsutskottets Michael Engs yrkande. 

Beslutande Ja Nej Avstår 
Ola Wigg (S) X   

Michael Wallin (M) X   

Stig Eng (C)  X  

Petter Bykvist (V) X   

Mikael Brykner (SD)  X  

Lars Hed (M) X   
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