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§ 128 Dnr 2022-000126 

Godkännande av dagordning 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen med redovisade ändringar. 

Sammanfattning av ärendet 

Ledningsutskottet ska fastställa dagordningen. 

Ärenden tas bort 

Ärende 26 Kommunen som attraktiv arbetsgivare och Ärende 27 Personalärenden, 

behandlas på nästa sammanträde. 
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§ 129 Dnr 2022-000100 

Kriget i Ukraina - påverkan på kommunen 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund informerar hur kommunen påverkas av kriget i 

Ukraina. 

Kommunens verksamheter är förberedda att ta emot flyktingar och har förberett 

boenden för detta. 

De nya fördelningstalen avser enbart de som kommunerna kommer få ansvar att 

ordna boendeplats för. 

Myndigheternas förslag till kommuntal för Nordanstig är 30 personer och dessa 

personer beräknas komma till kommunen under september 2022 
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§ 130 Dnr 2022-000127 

Verksamheten informerar  

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund informerar om följande aktuella ärenden inom 

verksamheten i Staben: 

De två nya råden Brottsförebyggande rådet och Folkhälsorådet är i gång efter 

pandemin. 

Kommunen har träffat Sweco för att informera om kommunens samhällsplanering 

och utvecklingsprojekt. 

Förvaltningens förslag till budget är klar och kommer att presenteras för politiken 

på budgetdagen den 20 juni 2022. 

Indikatorer för att uppnå fullmäktigemålen inför 2023 håller på att utarbetas. 

En visselblåsarfunktion är under framtagande och kommer att vara i gång under 

sommaren. Detta med anledning av en ny lag som träder i kraft 17 juni 2022. 

En kravspecifikation håller på att tas fram inför upphandling av ett nytt 

verksamhetssystem för uppföljning av verksamheterna. 

Planeringen är i full gång inför Folkhälsodagarna som kommer att genomföras 2-4 

september 2022. 

Slutförhandlingar pågår när det gäller upphandlingen av ett nytt löne- och 

personalsystem. Tilldelningsbeslutet kommer att vara klart före midsommar. 

Nordanstig deltar i projektet Sunt arbetsliv, och projektet är i full gång. 

Kommunikationsenheten publicerar det nya intranätet idag den 14 juni 2022. 

Receptionen i kommunhuset kommer att byggas om inför att vi tar över telefonin i 

egen regi från 1 januari 2023 och en telefonisttjänst håller på att rekryteras. 

Digitalt slutarkiv i Hälsingland. Arbetet pågår gemensamt mellan kommunerna i 

Hälsingland. Möjligheten att ansluta till Dalarnas samarbetet för slutarkiv kommer 

att diskuteras. 

Rutin har tagits fram för bland annat tillämpningen av en rökfri arbetsplats. 
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Forts. § 130 

 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar om följande aktuella ärenden 

inom Tillväxt och Service: 

Sommarens byggnationer håller på att planeras. 

En spontanidrottsplats är upphandlad i anslutning till skolan i Hassela och beräknas 

vara klar i september 2022. 

Förskolan i Gnarp håller på att färdigställas. Aktuellt just nu är utemiljön. 

Kommunen har tagit över entreprenaden från den upphandlade leverantören. 

Samarbetsavtalet med Mittuniversitetet undertecknas i dagarna utifrån fullmäktiges 

beslut i ärendet. 

Ett projekt kommer att genomföras utefter kusten för att städa upp i havet. Det är 

Hav- och vattenmyndigheten som driver projektet och saker som kan hitts kan 

bland annat vara tappade fiskenät, så kallade spökgarn. 

Länsmuseet besöker Ersk-Matsgården inför en planerad museeodling. 

Greiber-stipendiaterna är utsedda och kommer formellt att beslutas vid 

kommunstyrelsens sammanträde i september 2022. 

När det gäller vattenvårdsprojektet så är vissa åtgärder planerade inför sommaren 

men även en längre planering inför de närmaste två åren håller på att tas fram och 

bidrag för åtgärderna kommer att sökas. Vattenverken kommer att startas och tas i 

drift. 

Översiktsplanen - en workshop är planerad till tisdagen den 21 juni och riktar sig 

till förtroendevalda. 

En upphandling kommer att genomföras av en ny sopbil. 

Skrotbilskampanjen är slutförd och 258 skrotbilar lämnades in. 

Simskola kommer att hållas i badhuset i Bergsjö innan det blir tillräckligt varmt i 

vattnet för utomhusbad. 
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§ 131 Dnr 2022-000216 

Granskningsrapport av årsredovisning 2021 

Ledningsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Godkänna ekonomikontorets svar till revisionens granskningsrapport ”Granskning 

av årsredovisning 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Revisionen har genomfört en granskning av kommunens årsredovisning för 2021. 

Revisionen vill ha svar på rapporten senast 30 oktober 2022. 

Ekonomikontoret har tagit del av revisionens rapport med rekommendationer och 

kommentarer. Ekonomikontoret tar till sig revisionens synpunkter och arbetar efter 

dessa rent generellt. 

Revisionens granskning syftar till att ge underlag för en bedömning om 

räkenskaperna ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomisk 

ställning, samt om årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lagen om 

kommunal bokföring och redovisning, (LKBR) och även uppfyller god 

redovisningssed i kommunal verksamhet. 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med de lagar och rekommendationer som 

krävs, dock finns mindre avvikelser noterade. Dessa avvikelser avser främst vissa 

tilläggsupplysningar som behöver utvecklas. 

Revisionens bedömning är också att upplysningar om den kommunala koncernen 

behöver lämnas i större utsträckning för att möjliggöra för kommunstyrelsen att 

utöva uppsikt över den samlade kommunala koncernen i enlighet med 6 kap 1§ 

kommunallagen. 

Ekonomikontoret instämmer i denna bedömning, och arbetar med detta idag. 

Revisionens noterade avvikelser bedöms inte vara väsentliga och påverkar inte den 

rättvisande bilden av kommunens ställning och resultat. 

Beslutsunderlag 

1. Revisionens granskningsrapport av årsredovisning 2021, dok nr 131233. 

2. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna 

ekonomikontorets svar till revisionens granskningsrapport ”Granskning av 

årsredovisning 2021 (Erik Hedlunds och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 

2022-05-30, dok nr 131583). 
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§ 132 Dnr 2022-000217 

Granskningsrapport av ekonomisk hushållning 2021 

Ledningsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Godkänna verksamhetens förslag till svar på revisionens granskningsrapport 

Granskning av god ekonomisk hushållning 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat om 

resultaten för god ekonomisk hushållning är förenliga med de mål fullmäktige 

beslutat. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. 

Revisionen vill ha svar på granskningen senast 30 oktober 2022. 

Verksamheten har tagit del av revisionens rapport med rekommendationer och 

kommentarer. Ekonomikontoret samt utvecklingsenheten tar till sig revisionens 

synpunkter och arbetar efter dessa rent generellt. 

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer underlag för sin skriftliga 

bedömning om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. 

Revisionen bedömer att resultatet är förenligt med de finansiella mål som 

fullmäktige fastställt i budget 2021. 

Gällande fullmäktiges fastställda övergripande mål för verksamheten, ges ingen 

tydlig utvärdering av måluppfyllelsen. Styrelsen lämnar heller inte en 

sammanfattande bedömning avseende måluppfyllelsen för god ekonomisk 

hushållning för år 2021. 

Beslutsunderlag 

1. Revisionens granskningsrapport för god ekonomis hushållning, dok nr 131234. 

2. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna verksamhetens 

förslag till svar på revisionens granskningsrapport ”Granskning av god 

ekonomisk hushållning 2021 (Erik Hedlunds och Björn Hylenius 

tjänsteutlåtande 2022-05-30, dok nr 131585). 
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§ 133 Dnr 2022-000212 

Årsredovisning 2021 för Ostkustbanan 2015 AB 

Ledningsutskottets förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna årsredovisning 2021 för Ostkustbanan 2015 AB. 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Ostkustbanan 2015 AB har lämnat en årsredovisning för 

verksamhetsåret 2021. 

Ostkustbanan 2015 AB bildades 2015 och är ett samägt bolag av flera kommuner 

och regioner. Nordanstigs kommun äger mindre än en procent av bolaget. 

Bakgrunden till att bolaget bildades var att en ny modern järnväg är den enskilda 

utvecklingsfråga som är högst prioriterad bland regioner och kommuner efter södra 

norrlandskusten. Bolaget bildades i syfte att verka för en utbyggnad av dubbelspår 

och snabbtågsstandard på Ostkustbanan, sträckan Gävle-Sundsvall-Härnösand. 

Bolaget visar ett positivt resultat med 32 tkr. 

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna årsredovisning 2021 för 

Ostkustbanan 2015 AB (Erik Hedlunds tjänsteutlåtande 2022-05-10, dok nr 

131283). 

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till verksamhetens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det antaget. 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(32) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-14 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 134 Dnr 2019-000262 

Uppföljning av Vision 2020 

Ledningsutskottets förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna uppföljningen av Vision 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fattade 2009-09-28, § 57, beslut om att formulera en vision för 

Nordanstigs kommun som avsågs gälla fram till år 2020. I visionen beskrivs 

ambitioner och mål för utvecklingen i kommunen för gällande år och tankar hur det 

ska uppnås. I det här ärendet görs en uppföljning hur väl målen uppnåtts under tiden 

som visionen avser.  

Under våren 2022 beslutade kommunens politiska ledningsgrupp att beställa en 

uppföljning av Vision 2020. Detta för att se hur väl de mål och ambitioner som 

ställts inom visionen uppnåtts.  

Sammanfattningsvis visar uppföljningen att kommunen haft förmåga att vara 

flexibel och anpassningsbar inför vissa rådande samhällsförändringar. Kommunen 

har också varit bidragande till att bygga det goda företagarklimat som skapats under 

åren för vilka visionen gäller.  

Däremot visar resultatet på att inom områden för samverkan, byggandet av 

attraktiva bostadsmiljöer och ökade klimat- och miljöanpassade verksamheter så har 

man inte kommit tillräckligt långt utan i vissa delar bara just kommit i gång.  

Beslutsunderlag 

1. Rapport: Uppföljning av Vision 2020, dok nr 131670. 

2. Verksamheten föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna 

uppföljningen av Vision 2020 (Erik Hedlunds och Anna Dybäcks 

tjänsteutlåtande 2022-05-30, dok nr 131584). 
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§ 135 Dnr 2022-000128 

Verksamhetsuppföljning för Ledningsutskottets 
verksamheter och ekonomi 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna ekonomirapporten. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonom Kalle Olsson presenterar en ekonomirapport per maj 2022 för 

verksamheterna Tillväxt och service samt för Staben. 

Prognosen på helår för Staben är ett positivt resultat med 730 tkr. 

Prognosen på helår för Tillväxt och service är ett positivt resultat med 2 550 tkr. 

Beslutsunderlag 

Månadsuppföljning för Tillväxt och service samt för Staben, dok nr 131740. 
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§ 136 Dnr 2022-000226 

Arbetsskor till medarbetare 

Ledningsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Medarbetare inom förskola, fritidshem, äldreomsorg, omsorgen om 

funktionshindrade och HSL får arbetsskor bekostade av arbetsgivaren. 

2. En rutin för hanteringen av arbetsskor tas fram av verksamheterna.  

3. Kostnaden för arbetsskor finansieras inom Kommunstyrelsens 

förfogandemedel. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har fått i uppdrag att undersöka möjligheten att erbjuda de anställda i 

kommunen som har mest behov av bra arbetsskor ur ett arbetsmiljöperspektiv. 

Enligt arbetsmiljölagen finns idag bestämmelser för arbeten där skyddsskor ska 

användas, och dessa är arbetsgivaren skyldig att tillhandahålla, dessa är inte att 

jämföra med arbetsskor.  

Inom vård- och omsorgsverksamheten samt utbildningsverksamheten finns idag 

inte den typen av arbeten som kräver skyddsskor utifrån lagstiftningen. 

Erbjudandet om att få bra ergonomiska arbetsskor bekostade av arbetsgivaren kan 

bidra till att kommunen ses som en attraktiv arbetsgivare som värnar om sin 

personal. Det kan även förebygga eventuella förslitningsskador och felbelastning 

vilket i sin tur kan bidra till en bättre arbetsmiljö och minskat behov av 

rehabilitering med mera. 

Anställda som är aktuella för arbetsskor 

Inom äldreomsorgen, omsorgen om funktionshindrade och HSL är idag 313 

personer anställda inom vård- och omsorgsarbete. Varav 47 personer har 

tidsbegränsade anställningar med månadslön.  

Inom förskola och fritids är idag 110 personer anställda som barnskötare, 

förskollärare och fritidspersonal. Varav 20 personer har tidsbegränsade 

anställningar med månadslön.  

Vid inventeringen av vart arbetsskor används idag visar det sig att det finns inom; 

städ, transport, bygg och plan samt näringsliv. 

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att medarbetare inom förskola, 

fritidshem, äldreomsorg, omsorgen om funktionshindrade och HSL får arbetsskor 

bekostade av arbetsgivaren. En rutin för hanteringen av arbetsskor tas fram av 

verksamheterna. Kostnaden för arbetsskor finansieras inom Kommunstyrelsens 

förfogandemedel (Erik Hedlunds och Maritta Rudhs tjänsteutlåtande 2022-06-03, 

dok nr 131666). 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(32) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-14 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 136 

 

Yrkanden 

Ola Wigg (S) med stöd av Sigbritt Persson (S) yrkar bifall till verksamhetens 

förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det antaget. 
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§ 137 Dnr 2022-000221 

Ändring av samverkansavtal/reglemente för gemensam 
nämnd för hjälpmedelsverksamheten och FoU Välfärd 

Ledningsutskottets förslag 

Fullmäktige beslutar 

Anta förslag till reviderat samverkansavtal och reglemente för Gemensam nämnd 

för hjälpmedelsverksamheten att gälla från 1 januari 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Region Gävleborg har arbetat fram ett förslag till revidering av samverkansavtalet 

och reglementet för den gemensamma nämnden hjälpmedelsverksamheten och 

FoU-Välfärd. 

Nämnden är gemensam mellan Hälsinglands och Gästriklands kommuner samt 

Region Gävleborg. 

Förslaget i korthet innebär att nämnden renodlas till att ansvara för 

hjälpmedelsverksamheten och delen för FoU-Välfärd tas bort. 

Det vinns idag ett behov av att ge FoU-Välfärd möjlighet att agera, samverkan, 

initiera, förankra och arbeta bredare inom välfärdsområdet. I dag arbetar FoU-

Välfärd enbart med socialtjänstfrågor och styrs i praktiken av en liten styrgrupp 

med representanter för enbart en minoritet av kommunerna. Därför finns det ett 

värde att använda FoU-Välfärd som en plattform för Nätverk Välfärd, Länsledning, 

där alla kommuner finns representerade. Den gemensamma nämndens uppdrag bör 

därför koncentreras till hjälpmedelsfrågorna. 

Den gemensamma nämnden byter därmed namn till Gemensam nämnd för 

hjälpmedelsverksamheten. 

De nya avtalen ska gälla från den 1 januari 2023.  

Beslutsunderlag 

1. Förslag på reviderat samarbetsavtal och reglemente, dok nr 131401. 

2. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att anta förslag till reviderat 

samverkansavtal och reglemente för Gemensam nämnd för 

hjälpmedelsverksamheten att gälla från 1 januari 2023 (Erik Hedlunds 

tjänsteutlåtande 2022-06-09, dok nr 131750). 

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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§ 138 Dnr 2022-000222 

Ändring av avtal/reglemente för gemensamma 
nämnden för företagshälsovård  

Ledningsutskottets förslag 

Fullmäktige  beslutar 

Anta förslag till revidering av avtal och reglemente för Företagshälsovårdsnämnden 

att gälla från 1 januari 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Företagshälsovårdsnämnden är en gemensam nämnd mellan Region Gävleborg, 

Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvalls, Ockelbo, Ovanåkers, Sandvikens, Söderhamns 

och Nordanstigs kommuner. 

Region Gävleborg är värdkommun för nämnden och parterna är överens om att 

ytterligare kommuner i Gävleborgs län kan ansluta sig till nämnden. 

Nämndens uppdrag är att tillskapa en företagshälsa som nu och framåt ger bästa 

möjliga stöd för att stärka ett hälsofrämjande perspektiv och arbetssätt inom 

områdena hälsa och arbetsmiljö. 

Sedan Företagshälsovårdsnämnden bildades 2014 har antalet medlemmar ökat och 

idag är Region Gävleborg och samtliga kommuner utom Ljusdal medlemmar i den 

gemensamma nämnden.  

I och med att antalet medlemmar har blivit fler behöver nämndens organisation ses 

över. Enligt reglementet utser varje medlem två ordinarie ledamöter och två 

ersättare vilket innebär att nämnden i dag består av 20 ordinarie ledamöter och lika 

många ersättare. Förslaget är att minska antalet ledamöter till en per medlem och en 

ersättare per medlem. 

De nya avtalen ska gälla från den 1 januari 2023.  

Beslutsunderlag 

1. Förslag till justering av samverkansavtal och reglemente, dok nr 131402. 

2. Verksamheten föreslår att fullmäktige  beslutar anta förslag till revidering av 

avtal och reglemente för Företagshälsovårdsnämnden att gälla från 1 januari 

2023 (Erik Hedlunds tjänsteutlåtande 2022-06-09, dok nr 131752). 

Yrkanden 

Tor Tolander (M) yrkar bifall till verksamhetens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Tor Tolanders yrkande och finner det antaget. 
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§ 139 Dnr 2022-000070 

Vägvalsutredning avlopp Nordanstig 

Ledningsutskottets beslut 

Uppdrag till verksamheten att till ledningsutskottets sammanträde i augusti 2022 

bereda en tillståndsprövning för avloppsverket i Mellanfjärden. 

Sammanfattning av ärendet 

MittSverige Vatten och Avfall AB har genomfört en vägvalsutredning för avlopp i 

Nordanstigs kommun.  

Vid dagens sammanträde informerar verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd om 

ärendet.  

En prioriteringsordning behöver fastställas bland de åtgärder som behöver 

genomföras och kommunen och Nordanstig Vatten AB behöver föra en dialog kring 

denna prioriteringsordning. 

Beslutsunderlag 

Vägvalsutredning avlopp Nordanstig, dok nr 129716. 

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar att verksamheten får i uppdrag att till ledningsutskottets 

sammanträde i augusti 2022 bereda en tillståndsprövning för avloppsverket i 

Mellanfjärden. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det antaget. 
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§ 140 Dnr 2020-000253 

Havsvattenkvaliteten i Mellanfjärden 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Vattenkvaliteten i Mellanfjärdens hamninlopp har under flera år försämrats och 

orsakerna till detta har vid flera tillfällen diskuterats. 

Verksamheten har startat en utredning och en kartläggning kommer att ske av vad 

som påverkar övergödningen. 

Projektledare Trollet Ingelman Åslund föredrar ärendet och informerar om 

projektets fortgång. 
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§ 141 Dnr 2022-000225 

Köp av fastighet - Bergsjö Kyrkby 11:9 

Ledningsutskottets förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Förvärva fastigheten Bergsjö Kyrkby 11:9 av B.G. Linds Bageri AB. 

2. Fastställa köpeskillingen till 60 000 kronor. 

3. Finansieringen av förvärvet sker genom avsatta medel för exploatering. 

4. Kostnaden för rivning av byggnader sker genom exploateringsöverskott. 

5. Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna. 

Jäv 

Per-Ola Wadin (L) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvärv av fastigheten Bergsjö Kyrkby 11:9 i Bergsjö i syfte att riva befintliga 

byggnader och sälja fastigheten för uppförande av nya och moderna 

verksamhetslokaler. 

Lindhs bageri har flyttat till nya moderna lokaler och erbjuder nu kommunen att 

förvärva det gamla bageriet i Bergsjö, fastigheten ligger strategiskt bra inom 

befintligt industriområde längs väg 307 och är på 7 503 m2. Byggnaden är i dåligt 

skick, förvaltningen gör bedömningen att renovering inte är lönsam och för att 

möjliggöra utveckling av lokala företag föreslår förvaltningen att köpa fastigheten 

och riva befintlig byggnad. 

Rivningskostnaden beräknas till 1 000 – 1 500 tkr. Senast sålda tomt i området 

såldes 2012 för 26 kr/m2. Priset per kvadratmeter kan inte användas som ett riktpris 

då det är 10 år gammalt, bedömningen är dock att affären kommer generera ett 

exploateringsunderskott. 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 

förvärva fastigheten Bergsjö Kyrkby 11:9, att köpeskillingen uppgår till 

60 000 kr, att finansiering av förvärv sker genom avsatta medel för 

exploatering samt att kostnad för rivning av byggnader sker genom 

exploateringsöverskott (Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds 

tjänsteutlåtande 2022-06-03, dok nr 131676). 

2. Köpekontrakt och karta, dok nr 131782. 
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Forts. § 141 

 

Yrkanden 

Ola Wigg (S), med stöd av Tor Tolander (M), Sigbritt Persson (S) och Petra 

Modée (V), yrkar bifall till verksamhetens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det antaget. 
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§ 142 Dnr 2022-000012 

Genomgång: Jämställdhetsintegrering i Nordanstigs 
kommun 

Ledningsutskottets beslut 

1. Synpunkter för förslag till handlingsplan för jämställdhetsintegrering kan 

lämnas till verksamheten senast 31 juni 2022. 

2. I övrigt godkänna informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

En tidsplan har tagits fram för framtagande och antagande av en handlingsplan för 

jämställdhetsintegrering. Jämställdhetsintegrering är en politisk strategi för att 

uppnå ett jämställt samhälle. Strategin innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska 

finnas med i alla beslut, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer 

som deltar i beslutsfattandet.  

Vid dagens sammanträde presenterar folkhälsostrateg Anna Maria Landewall 

Norfall arbetet med handlingsplanen och stämmer av arbetet i en direktivdiskussion 

med ledningsutskottet. 

Enligt tidsplanen ska handlingsplanen antas av kommunfullmäktige under hösten 

2022. Eventuella synpunkter behöver därför lämnas in senast sista juli 2022. 
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§ 143 Dnr 2020-000337 

Riktkostnadskalkyl för ny idrottshall i Bergsjö 

Ledningsutskottets beslut 

1. Uppdra till verksamheten att gå vidare med att teckna avtal med entreprenören 

för första steget samt därefter ta fram en slutkostnadskalkyl. 

2. Ärendet ska även behandlas i kommunstyrelseberedningen för framtida 

fastighetsinvesteringar. 

3. Uppdra till verksamheten att förbereda ett förslag till fullmäktige inför beslut 

om en förändrad kostnad för idrottshallen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ny detaljplan för idrottshall i Bergsjö är under framtagande. 

Ledningsutskottet har tidigare fått information om processerna som genomförs i 

detta arbete. Synpunkter tas in från elever och skolpersonal, närboende och andra 

berörda. En del yttranden har också inkommit. Överlag tycks planerna mottas 

positivt. 

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

marknaden är fortfarande instabil.  

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

Den kostnadskalkyl som fullmäktige har beslutat om räcker inte längre till. 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet och olika alternativ 

diskuteras. 
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§ 144 Dnr 2020-000288 

Information: Nytt särskilt boende för äldre 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige har beslutat att bygga ett nytt särskilt boende i kommunen. 

Planeringen för nybyggnationen har pågått under en längre tid och även placering 

och utformning.  

Byggnadsnämnden har avslagit den första ansökan om plats för boendet och en ny 

plats i anslutning till Sörgården och Bållebo har fastställts. 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar om att nästa steg i processen är att 

genomföra en upphandling. 
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§ 145 Dnr 2017-000381 

Information: Översiktsplan  

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ledningsutskottet får löpande information om det pågående arbetet med en ny 

översiktsplan. 

Vid dagens sammanträde informerar verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd om 

ärendets gång. 

En workshop är planerad till tisdagen den 21 juni 2022 och vänder sig till 

förtroendevalda för information och diskussion. 
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§ 146 Dnr 2016-000123 

Information: Väg E4 Kongberget-Gnarp 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ledningsutskottet följer löpande utvecklingen kring ombyggnaden av E4 genom 

kommunen. 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar om att det är ett möte nästa vecka 

med Trafikverket där bland annat tidsplanen för projektet kommer att diskuteras 

men även uppdelningen av själva byggnadsgenomförandet. 
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§ 147 Dnr 2014-000499 

Information: Ostkustbanan 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar om att det är en ökad takt i 

planeringen av projektet. 

Arbetet kommer att fortsätta för tvåspårigt tågnät. 

För Nordanstigs kommun är antalet stationslägen fortsatt viktigt. Kommunen 

eftersträvar att ha två stycken stationslägen. 
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§ 148 Dnr 2022-000227 

Remiss för reviderad Förbundsordning, 
Samordningsförbund Gävleborg  

Ledningsutskottets beslut 

Nordanstigs kommun ställer sig positiv till förslaget att varje enskild kommun anses 

vara en medlem med en ledamot och en ersättare i förbundsstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs kommun ingår i Samordningsförbundet Gävleborg som hanterar 

samordningen av rehabiliteringsinsatser mellan Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen och deltagande kommuner och Region Gävleborg. 

Jurister hos Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Sveriges kommuner och 

regioner har gjort en omtolkning av 10§ Lag (2003:1210) om finansiell samordning 

av rehabiliteringsinsatser.  

Enligt 10§ ska varje förbundsmedlem vara representerad i förbundsstyrelsen med 

minst en ledamot och en ersättare. I den tidigare tolkningen ansågs varje part för sig 

(Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region, kommun) som en medlem.  

En omtolkning har nu skett vilket innebär att varje enskild kommun anses vara en 

medlem.  

För Samordningsförbund Gävleborgs del innebär det att varje kommun ska vara 

representerad av med minst en ledamot och en ersättare i styrelsen. Den ordning vi 

har nu innebär att fem kommuner är ledamöter och fem är ersättare.  

Samordningsförbundets styrelse har fastställt ett förslag till reviderad 

förbundsordning som skickats ut på remiss till alla medlemmar. Remissvar ska 

lämnas senast 23 juni 2022. 

Beslutsunderlag 

Remiss: Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Gävleborg, dok nr 

130954. Verksamheten föreslår att ledningsutskottet beslutar: Nordanstigs kommun 

ställer sig positiv till förslaget att varje enskild kommun anses vara en medlem med 

en ledamot och en ersättare i förbundsstyrelsen (Erik Hedlunds tjänstutlåtande 

2022-06-09, dok nr 131754). 
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§ 149 Dnr 2022-000228 

Remiss Översiktsplan Sundsvall 2040 för granskning 

Ledningsutskottets beslut 

Nordanstigs kommun ställer sig positiv till förslag till översiktsplan Sundsvall 2040 

och har inget att erinra mot förslaget. 

Sammanfattning av ärendet 

Sundsvalls kommun har utarbetat ett förslag till översiktsplan för Sundsvall fram till 

2040. Arbetet med översiktsplanen har varit utställt för samråd och planförslaget 

har bearbetats utifrån inkomna synpunkter. Översiktsplanen ställs nu ut för 

granskning och synpunkter går att lämna senast 27 juni 2022. 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet och föreslår att 

ledningsutskottet ställer sig positiv till planförslaget och att vi inte har något att 

erinra över översiktsplanen. 

Beslutsunderlag 

Kungörelsen om granskning av översiktsplan Sundsvall 2040, dok nr 130963. 
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§ 150 Dnr 2022-000229 

Remiss Översiktsplan Hudiksvalls kommun för 
granskning 

Ledningsutskottets beslut 

Nordanstigs kommun ställer sig positiv till förslag till översiktsplan 2035 för 

Hudiksvalls kommun och har inget att erinra mot förslaget. 

Sammanfattning av ärendet 

Hudiksvalls kommun har arbetar fram ett förslag till ny översiktsplan för 

kommunen. Syftet med översiktsplanen är att visa hur mark och vatten ska 

användas för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling för kommunen. 

Planförslaget har varit utställt för samråd och inkomna synpunkter har bearbetats. 

Nu ställs planförslaget ut för granskning och synpunkter går att lämna senast 15 juni 

2022. 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet och föreslår att 

ledningsutskottet ställer sig positiv till planförslaget och att vi inte har något att 

erinra över översiktsplanen. 

Beslutsunderlag 

Kungörelsen om granskning av översiktsplan 2035 för Hudiksvalls kommun, dok nr 

130756. 
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§ 151 Dnr 2022-000230 

Nordanstigsgalan 2022 

Ledningsutskottets beslut 

1. Den planerade Nordanstigsgalan ställs in för 2022. Ambitionen är ett 

evenemang i stället ska genomföras under 2023, antingen som en gala eller 

som en mässa. 

2. Uppdra till verksamheten att ta fram ett förslag till arrangemang samt att 

inarbeta kostnaden i budgeten för 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

I budget för 2022 finns medel avsatta för att anordna en Nordanstigsgala. 

Vid ledningsutskottets förra sammanträde diskuterades ärendet. En gala i den 

storlek som var planerad kräver lång framförhållning och då arbetet inte har kommit 

i gång har diskussioner förts om det går att genomföra under 2022 eller om det är 

bättre att skjuta galan på framtiden. 

Diskussionerna vid dagens sammanträde riktas mot att evenemanget skjut upp till 

2023 och att evenemanget kan vara en gala eller en mässa. 
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§ 152 Dnr 2022-000129 

Information och övriga ärenden 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika ärenden och även 

väcka eventuella extraärenden. 

Fråga 

Petra Modée (V) frågar om hur det har gått i kommunens dialog med X-Trafik AB 

inför sommarens förändrade tidtabeller. 

Ola Wigg (S) svarar att Nordanstigs kommun har klarat sig relativt bra i jämförelse 

med andra delar av länet men att det alltid blir konsekvenser när bussturer dras in. 
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§ 153 Dnr 2021-000018 

Verksamhetsbesök  

Ledningsutskottets beslut 

Verksamhetsbesöket avslutas. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid dagens sammanträde besöker ledningsutskottet Stocka hamn, 

exploateringsområdet i Morängsviken och den renoverade vågbrytaren samt 

Mellanfjärdens hamnområde. 

 

 


