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Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö, måndagen den 27 juni 2022 kl 14:00-16:10 

Beslutande 
 

Ola Wigg (S), Ordförande 
Daniel Gunsth (S) 
Stig Eng (C) 
Stefan Bergh (NOP) 
Lars Hed (M) 
Petter Bykvist (V) 
 

Övriga 
Anette Nybom (S) 

Övriga deltagande Eva Engström, kommunsekreterare 
Erik Hedlund, kommunchef 
Hans-Åke Oxelhöjd, verksamhetschef 
Douglas Helsing, stadsarkitekt 
Thomaz Nordh, enhetschef 
Björn Hylenius, ekonomichef 
Thomas Larsson, utbildningschef 

Utses att justera Lars Hed (M) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö 2022-06-30 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-2 

 Eva Engström  

 Ordförande 

  

 Ola Wigg  

 Justerare 

  

  Lars Hed   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelseberedningen för framtida fastighetsinvesteringar 

Sammanträdesdatum 2022-06-27 

Datum då anslaget sätts upp 2022-07-01 Datum då anslaget tas ned 2022-07-23 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Bergsjö 
 

Underskrift 

  

 Eva Engström  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelseberedningen för framtida 
fastighetsinvesteringar 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(4) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-27 
 

 

  
 

Ärendelista 

§ 1 Dnr 2020-000028 
Godkännande av dagordning. ............................................................ 3 

§ 2 Dnr 2020-000337 
Ny idrottshall i Bergsjö ....................................................................... 4 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelseberedningen för framtida 
fastighetsinvesteringar 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(4) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 1 Dnr 2020-000028 

Godkännande av dagordning. 

Kommunstyrelseberedningen för framtida fastighetsinvesteringars 
beslut 

Godkänna dagordningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelseberedningen för framtida fastighetsinvesteringar ska fastställa 

dagordningen. 

Inga ändringar föreslås. 
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§ 2 Dnr 2020-000337 

Ny idrottshall i Bergsjö 

Kommunstyrelseberedningen för framtida fastighetsinvesteringars 
beslut 

Inriktningen är att planeringen av ny idrottshall fortsätter utifrån nuvarande 

placering. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige har tidigare beslutat att kommunen ska bygga en ny idrottshall med en 

20x40m idrottsyta i Bergsjö invid befintlig idrottshall och badhus. Därtill ska den 

befintliga idrottshallen och omklädningsrum renoveras. Fullmäktige har beslutat att 

kostnaden för detta får uppgå till maximalt 40 mnkr. 

Planeringen för byggnationen samt arbetet med detaljplaneringen är i full gång. 

Med anledning av kriget i Ukraina har priserna för byggmaterial kraftigt ökat och 

marknaden är fortfarande instabil.  

Ett avtal är framtaget med en entreprenör men avtalet är inte undertecknat. Den 

kostnadskalkyl som fullmäktige har beslutat om räcker inte längre till. 

Ärendet har behandlats i ledningsutskottet och kommunstyrelseberedningen för 

framtida fastighetsinvesteringar har fått uppdraget att behandla ärendet. 

Vid dagens sammanträde diskuteras storlek på idrottshallen, det planerade läget 

samt vad som ytterligare ska finnas med i nybyggnationen. 

Enhetschef Thomaz Nordh föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottet beslutar att uppdra till verksamheten att gå vidare med att teckna 

avtal med entreprenören för första steget samt därefter ta fram en 

slutkostnadskalkyl. Ärendet ska även behandlas i kommunstyrelseberedningen för 

framtida fastighetsinvesteringar. Uppdra till verksamheten att förbereda ett förslag 

till fullmäktige inför beslut om en förändrad kostnad för idrottshallen 

(ledningsutskottets protokoll § 143/2022, dok nr 131958). 

 

 


