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§ 41 Dnr 2022-000126 

Godkännande av dagordning 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen med redovisade ändringar. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande ärende läggs till: 

Petra Modée (V) väcker extraärende ”Koldioxidbudget”,  

Tor Tolander (M) väcker extraärenden ”Miluppföljning” och ”Uppföljning 

recipientkontroll”. 
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§ 42 Dnr 2022-000100 

Kommunens påverkan av kriget i Ukraina 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund föredrar ärendet. 

Flyktingsituationen kommer att påverka kommunen. 200 000 ukrainare förväntas 

komma till Sverige. Mottagandet av dem kommer att spridas ut i kommunerna 

baserat på befolkningsmängd. Nordanstigs kommunen har för arbetet skapat ett 

samordnande team som leds av Bente Sandström.  

Verksamheten bemöter berörda frågor så som boende och skola, gymnasieskola, 

språkstöd, tolkar, kontakt med hälsocentralerna för sjukvård, och vaccinering mot 

corona, samt många fler frågor. Verksamheten upplever att de har bra koll på läget. 

Många medborgare och föreningar vill bidra. I dessa frågor kan de vända sig till 

Bente Sandström. Föreningsstöd kan fås genom ansökningar om bidrag från 

kommunens spontankassa.  

Nämndsekreterare och utredare Henrik Kjölstad kommer att föreläsa om 

Ukraina/Ryssland. Detta genomförs för skola på tisdag, på onsdag kommer 

föreläsning ske för allmänheten och denna kommer att sändas ut via webben. 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(33) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 43 Dnr 2022-000127 

Verksamheten informerar  

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund och verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd 

föredrar ärendet. 

 

Kommunchef Erik Hedlund informerar: 

-IT-samverkan Hälsingland 

En större IT-organisation eftersträvas för att öka IT-säkerheten i kommunerna. 

Hälsingerådet har tagit fram en rapport om IT-samarbetet inom hälsingeområdet. 

Rapporten konstaterade att styrningsfrågorna inte behandlats tillräckligt. Ett nytag 

genomförs nu och politisk samsyn eftersträvas för att besluta om lämplig väg 

framåt.  

Frågan om gemensam IT-organisation hänger ihop med frågan om digital 

arkivering.  

-Rekrytering 

Biträdande Socialchef och Vård- och Omsorgschef går framåt och intervjuer ska 

ske i närtid.  

-Lönearbetet går framåt. 

 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar om Tillväxt och Service: 

-Förskolan i Gnarp 

Förskolan kommer att behöva skjuta fram inflyttningstiden. Leverantören har inte 

betalat byggpersonalen vilka därför åkt hem. Då takbyggnationen sker i flera 

tekniskt krävande moment och på grund av entreprenadjuridik så kan processen inte 

övertas omgående av någon annan. Uppstarten flyttas därför till efter sommaren.  

Kommunen och entreprenören kommer att träffas för samtal.  

-Bilamnesti 

Kommunen har öppnat upp för anmälan av fordon. I morse hade 31 bilar 

registrerats. Budget finns för omhändertagande av ungefär 150 bilar. Därefter 

kommer man söka vidare resurser för bilamnestin. Budget har avsatts för bilamnesti 

även i framtiden.  

-Själstugan på Gran 

En ny utlysning av upprustning av Själstugan kommer att genomföras.  
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Forts. § 43 

 

-Vattenvårdsprojektet 

Ny projektledare har anställts för att driva vattenvårdsprojektet. Anställningen 

inleddes för ca två veckor sedan. Projektet är komplext, det innefattar återställande 

av brukade vattenleder samt omfattar vattenproblematiken i Mellanfjärden.  

Projektet är viktigt för att skydda biologisk mångfald och har betydelse för bland 

annat klimatsäkerheten framåt kommande decennier, lokalt och regionalt.  

-Personalsituationen på Tillväxt och Service 

Personalsituationen inom enheten Kost- och städ är pressad efter covidpandemin. 

Detta medför tyvärr att prioriteringar ännu görs i arbetet.  
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§ 44 Dnr 2022-000128 

Verksamhetsuppföljning för Ledningsutskottets 
verksamheter och ekonomi 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd och ekonom Kalle Olsson föredrar ärendet.  

Månadsuppföljning avser ekonomisk uppföljning. Månadsrapporterna avser 

verksamhetsuppföljning. 

 

Månadsuppföljning 

Månadsuppföljning Stab, ekonom Kalle Olsson informerar: 

Det är ännu tidigt på året, avvikelser är ännu inte bekräftade.  

Anställning av biträdande social, vård och omsorgschef kommer att ge en avvikelse 

gentemot budgeten för Staben då posten verksamhetschefer ligger under Stab.  

Månadsuppföljning Tillväxt och service (T&S), ekonom Kalle Olsson informerar: 

Det är ännu tidigt på året, avvikelser är ännu inte bekräftade.  

Besparingar sker på EPC-projektet och el-försörjning och ger en positiv avvikelse 

på posten fastigheter, När fastigheter åtgärdats och EPC-projektet därefter ger 

besparing över tid minskar underhållskostnaderna.  

 

Månadsrapport 

Månadsrapport T&S, Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar:  

Sjukfrånvaron för T&S är sannolikt högre än i fjol. Siffrorna för februari ser vi 

nästkommande månad.  

 

Siffror från månadsrapporten som man tar upp till kommunstyrelsen är de siffror 

som avviker. Följande ärenden lyfts fram till kommunstyrelsen: 

-Ingen siffra avviker.  

 

Beslutsunderlag 

1. Månadsrapport Februari till LU, dokumentnr 130107, 

2. Månadsrapport och månadsredovisning februari, med bilagor, 

dokumentnr 130193. 
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§ 45 Dnr 2022-000094 

Årsredovisning 2021 för Nordanstigs kommun 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunfullmäktige besluta att 

Godkänna årsredovisning samt sammanställd redovisning för Nordanstigs 

kommun 2021 

Fastställa avsättning till RUR om 52,9 mnkr 

Fastställa balanskravsresultatet 2021 till 7,1 mnkr. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Björn Hylenius föredrar ärendet. 

En sammandragen presentation sker av ärendet. En mer heltäckande föredragning 

kommer att ske för kommunstyrelsen.  

Det ekonomiska årsresultatet är bland de tio bästa i Sverige. Befolkningsmässigt så 

har kommunen blivit tre personer färre.  

 

Ekonomikontoret har sammanställt bokslut samt årsredovisning för 2021. 

Kommunen visar ett positivt resultat på 59,4 mnkr (miljoner kronor) och ett 

sammanställt resultat (koncernen) på 59,5 mnkr. 

Kommunens avsättning till resultatutjämningsreserv (RUR) är 52,9 mnkr. 

Kommunens överskott efter balanskravsutredning är 7,1 mnkr. 

Kommunstyrelsen visar följande avvikelser i bokslutet mot budget: 

Verksamheter  

Stab    -1,2 mnkr  

Tillväxt och service    4,4 mnkr 

Utbildning    -1,2 mnkr 

Vård och omsorg                           -6,2 mnkr 

Social omsorg                             -0,2 mnkr 

Social myndighetsnämnd                          -8,8 mnkr 

Budgeterat resultat för kommunen är 16,8 mnkr. Årets resultat på 59,4 mnkr 

avviker positivt mot budget med 42,6 mnkr. 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2022-03-09, Årsredovisning 

2021 för Nordanstigs kommun, dokumentnr 130116,  

2. Årsredovisning 2021 Nordanstigs kommun, dokumentnr 130160. 
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Forts. § 45 

  

Yrkanden 

Ola Wigg (S), med bifall Tor Tolander (M) och Stig Eng (C), yrkar bifall till 

verksamhetens förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Ordförande Stig Eng ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det 

antaget. 
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§ 46 Dnr 2022-000013 

Budgetprocessen 2023 och framåt 

Ledningsutskottets beslut 

Anta grundförutsättningarna för beräkningsunderlaget: 

-Resultat minst 2 procent 

-Befolkningsunderlaget enligt tidigare prognos 

-Oförändrad skattesats 22:51, samt  

-Löneökning 3 procent. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonom Marianne Unborg och ekonomicontroller Markus Boman informerar. 

Grundförutsättningarna ska fastställas som beräkningsunderlag: resultat minst 2 

procent, befolkningsunderlaget enligt tidigare prognos, oförändrad skattesats 22:51 

samt löneökning 3 procent.  

Beslutsunderlag 

1. Tidsplan mål och budget 2023 - 2026, dokumentnr 129295. 

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar, med bifall från Petra Mode (V) Tor Tolander (M), Sigbritt 

Persson (S) 

Propositionsordning 

Ordförande Stig Eng ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det 

antaget. 
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§ 47 Dnr 2022-000095 

Årsredovisning 2021 för Nordanstigs 
Kommunfastigheter AB 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunfullmäktige besluta att 

Godkänna årsredovisning 2021 för Nordanstigs Kommunfastigheter AB 

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs Kommunfastigheter AB är ett av kommunen helägt bolag. Bolaget har 

som föremål för verksamheten att inom Nordanstig kommun äga, förvärva, 

bebygga, förvalta och försälja fastigheter och tomträtter. 

Bolaget förvaltar och driver fastigheten Bergesta i Gnarp. 

I årsredovisningen för 2021 redovisar bolaget ett positivt resultat med 

79 050 kronor. 

Beslutsunderlag 

1. Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2022-03-07, Yttrande årsredovisning 2021 

Nordanstigs Kommunfastigheter AB, dokumentnr 130061, 

2. Protokoll NKFAB 220307, dokumentnr 130122, 

3. Årsredovisning Nordanstigs kommunfastigheter AB, dokumentnr 130162. 

Propositionsordning 

Ordförande Stig Eng ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det 

antaget. 
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§ 48 Dnr 2022-000096 

Årsredovisning 2021 för Hälsinglands 
Utbildningsförbund 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunfullmäktige besluta att 

Godkänna årsredovisning 2021 för Hälsinglands Utbildningsförbund. 

Sammanfattning av ärendet 

Hälsinglands Utbildningsförbund har lämnat en årsredovisning för 2021 års 

verksamhetsår. 

Utbildningsförbundet visar ett negativt resultat med 2 588 tkr. 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlund tjänsteutlåtande 2022-03-01, Yttrande över årsredovisning 2021 

för Hälsinglands Utbildningsförbund, dokumentnr 129987, 

2. HUFB, Hälsinglands utbildningsförbund, Bokslut med verksamhetsberättelse 

2021, med bilagor, dokumentnr 129674. 

Propositionsordning 

Ordförande Stig Eng ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det 

antaget. 

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(33) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 49 Dnr 2022-000098 

Årsredovisning 2021 för MittSverige Vatten & Avfall AB 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunfullmäktige besluta att 

Godkänna MittSverige Vatten & Avfall AB:s årsredovisning för 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

MittSverige Vatten & Avfall AB (MSVA) är Sundsvalls, Timrå och Nordanstigs 

kommuners gemensamma bolag för VA- och avfallssamverkan över 

kommungränserna. 

Bolaget har ett övergripande ansvar för utveckling, drift och underhåll av de 

allmänna vatten- och avloppsanläggningarna i Sundsvalls, Timrå och Nordanstigs 

kommuner. I MSVA finns alla medarbetare som arbetar för bolagens uppdrag. 

MSVA har inkommit med årsredovisning för räkenskapsåret 2021. 

Bolaget visar ett nollresultat. 

Beslutsunderlag 

1. Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2022-03-04, Yttrande över årsredovisning för 

2021 MittSverige Vatten & Avfall, dokumentnr 130031, 

2. Årsredovisning 2021 för MittSverige Vatten & Avfall AB, med bilagor, 

dokumentnr 129974. 

Propositionsordning 

Ordförande Stig Eng ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det 

antaget. 
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§ 50 Dnr 2022-000099 

Årsredovisning 2021 för Nordanstig Vatten AB 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunfullmäktige besluta att 

Godkänna Nordanstig Vatten AB:s årsredovisning för 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstig Vatten AB (NVAB) är ett helägt kommunalt bolag som äger den 

allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Nordanstigs kommun.  

NVAB producerar och distribuerar dricksvatten till drygt 4 300 människor samt 

omhändertar och renar avloppsvatten. Inom Nordanstigs kommun är ca 48 procent 

av invånarna anslutna till Nordanstig Vattens anläggningar. 

Inga anställda finns i bolaget. Utveckling, drift och underhåll av de allmänna VA-

anläggningarna utförs av MittSverige Vatten & Avfall AB. 

NSVA har inkommit med årsredovisning för räkenskapsåret 2021. Bolaget visar ett 

positivt resultat med 376 tkr. 

Beslutsunderlag 

1. Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2022-03-05, Yttrande årsredovisning 2021 

Nordanstig Vatten AB, dokumentnr 130044, 

2. Årsredovisning & Granskningsrapport 2021 Nordanstig Vatten AB, med bilagor, 

dokumentnr 129973. 

Propositionsordning 

Ordförande Stig Eng ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det 

antaget. 
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§ 51 Dnr 2022-000097 

Övergripande riktlinjer för systematiskt 
brandskyddsarbete 

Ledningsutskottet föreslår  

Kommunstyrelsen besluta att 

Anta förslag till övergripande riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund föredrar ärendet. 

Norrhälsinge räddningstjänst har utarbetat ett förslag till övergripande riktlinjer för 

det systematiska brandskyddsarbetet i Nordanstigs kommun. 

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar, 

utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en 

byggnad eller verksamhet.  

En viktig del är att ansvarsförhållandena mellan fastighetsägare, 

nyttjanderättshavare (verksamhetsutövare) och eventuella entreprenörer gällande 

brandskyddet klargörs. 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds tjänsteutlåtande 2022-03-01, Förslag till övergripande riktlinjer 

för systematiskt brandskyddsarbete, dokumentnr 129986,  

2. Övergripande riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete, 

dokumentnr 129328. 

Propositionsordning 

Ordförande Stig Eng ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det 

antaget. 
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§ 52 Dnr 2021-000293 

Internkontrollrapport 2021 och internkontrollplan för 
2022 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunstyrelsen beslut att 

Godkänna Internkontrollrapport 2021 enligt bilaga 1 

Fastställa Internkontrollplan 2022 enligt bilaga 2.       

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund föredrar ärendet. 

Föredragning av ärendet kommer att ske på nästkommande 

kommunstyrelsesammanträde. 

Kommunstyrelsens utskott följde upp 2021 års internkontroll inom sina respektive 

verksamhetsområden i februari 2022. Nu har uppföljningen samlats i en rapport för 

redovisning till kommun-styrelsen. 13 av 28 kontrollmoment är genomförda utan 

anmärkning. 15 av 28 kontroller har visat på brister. Det varierar från enkelt 

åtgärdade avvikelser till större frågor som behöver hanteras genom mångårigt 

utvecklingsarbete. Kommunstyrelsen ska också fastställa en ny internkontrollplan 

för år 2022. Efter analys och riskbedömning är verksamheternas och utskottens 

förslag att samma kontrollpunkter som gällde år 2021 ska genomföras år 2022. 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Eva-Lisa Järvienens tjänsteutlåtande 2022-03-04, 

Internkontrollrapport 2021 och internkontrollplan 2022 - kommunstyrelsen, med 

bilagor, dokumentnr 130033. 

Propositionsordning 

Ordförande Stig Eng ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det 

antaget. 

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(33) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 53 Dnr 2022-000073 

Redovisning av fiberinfrastrukturella investeringar 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunfullmäktige besluta att 

Godkänna redovisningen, samt  

Att i och med detta beslut är alla lånade medel från projektet återförda. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet. 

Styrgruppen för bredbandsinvesteringar har beslutat att sammanställa en översiktlig 

redovisning av genomförda fiberprojekt och investeringsvolymer och att denna 

redovisas för kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2022-03-03, 

Redovisning av fiberinfrastrukturella investeringar, dokumentnr 130016, 

2. 220314 Tidslinje, dokumentnr 130216. 

Propositionsordning 

Ordförande Stig Eng ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det 

antaget. 

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(33) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 54 Dnr 2022-000077 

Hyggesfritt Skogsbruk 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Projektledare Trollet Ingelman Åslund informerar: 

Kommunen har i många år bedrivit ett skogsbruk som bygger på trakthyggesbruk. 

Detta skogsbruk bygger på att i omgångar ta ut virke ur skogen för att till sist 

slutavverka och skapa hyggen. Detta skogsbruk är inte särskilt bra för den 

biologiska mångfalden och kan ge ett dåligt intryck av hur skogen ser ut. För att 

undvika att skapa stora och kala hyggen så har olika metoder tagits fram de samlas 

under namnet hyggesfria skogsbruksmetoder. Samtliga bygger på att undvika att ta 

ut för mycket träd ur skogen, samt att till viss del låta skogen föryngra sig själv. Det 

finns exempel på kommuner runt om i landet som har bestämt sig för att inrikta sig 

på sådant skogsbruk och nu har även två andra Hälsingekommuner bestämt sig för 

att göra det. Med en ny skogsbruksplan så kan hyggesfria områden implementeras 

där det passar sig. Tanken är att främst de områden som ligger i tätorter samt 

fritidshusområden är mest lämplig för detta bruk. Det kan finnas områden som inte 

är lämplig av olika anledningar och där kan man fortsatt bedriva skogsbruket som 

tidigare.  

Ärendet återkommer som beslutsärende på nästa sammanträde för ledningsutskottet.  

Beslutsunderlag 

1. Hans-Åke Oxelhöjds och Thomaz Nordhs tjänsteutlåtande 2022-03-09, 

Tjänsteutlåtande Hyggesfritt skogsbruk, dokumentnr 130119, 

2. brochyr-om-hyggesfritt-skogsbruk, dokumentnr 130120. 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(33) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 55 Dnr 2021-000344 

Samverkansavtal med Mittuniversitetet och 
Nordanstigs kommun 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunfullmäktige besluta att 

Nordanstigs kommun ska ingå samarbetsavtal med Mittuniversitetet under perioden 

2022-2026 

Finansieringen sker inom befintlig ram för halvåret 2022 (250 tkr), samt 

Finansiering för perioden 2023 till 2026 (500 tkr, 500 tkr resp. 250 tkr) inarbetas i 

budgetprocess för Mål- och budget 2023 till 2027. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet. 

Nordanstigs kommun avser att teckna avtal om ett samarbete som uttrycker 

Kommunens och Mittuniversitetets ömsesidiga beroenden, utmaningar samt 

framgångsfaktorer för ökad konkurrenskraft, förnyelse och hållbar utveckling  

Detta beslutsunderlag avser beslutet att ingå ett fyraårsavtal samt finansieringen av 

densamma.  

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2022-03-10, 

Samverkansavtal med Mittuniversitetet, dokumentnr 130170, 

2. Avtal Nordanstig - MiUn 220309, dokumentnr 130171, 

3. Bilaga 1  Samverkansmodell Nordanstig, dokumentnr 130172, 

4. Bilaga 2 Uppföljningsmodell Nordanstig, dokumentnr 130173. 

Yrkanden 

Tor Tolander (M) yrkar bifall till verksamhetens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Tor Tolanders yrkande och finner det antaget. 

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(33) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 56 Dnr 2022-000101 

Dispositionsrätt för lekpark i Mellanfjärden 

Ledningsutskottets beslut 

Upplåta dispositionsrätt på kommunmark Mellanfjärden 14:25 

Syftet med detta ska vara att utöka befintlig lekpark 

Upplåta denna dispositionsrätt tillsvidare med maximal tid på 25 år, samt 

Delegera till verksamhetschef Tillväxt och service att teckna avtalet. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet. 

Lekparken i Mellanfjärden ligger i dag på kommunens fastighet Mellanfjärden 

14:25. Lekparkens placering är fördelaktig på grund av dess närhet till lokalhandeln 

och restaurangen. Idag används bara en del av den yta som finns i anslutning till 

lekparken och större delen av ytan är idag endast en gräsyta. Gräsytan skulle med 

fördel kunna användas till en utökad lekpark och då kunna anpassas så att även 

äldre barn intresseras av lekparken. Lekparken sköts av föreningen Hamnlyckan 

och har idag ingen dispositionsrätt men har tidigare haft en dispositionsrätt fram 

till 2005. 

Beslutsunderlag 

1. Hans-Åke Oxelhöjds och Thomaz Nordhs tjänsteutlåtande 2022-03-09, 

Tjänsteutlåtande Dispositionsrätt för lekpark i Mellanfjärden, dokumentnr 130113, 

2. Dispositionsrätt för lekpark i Mellanfjärden, dokumentnr 130117, 

3. Karta över lekpark i Mellanfjärden, dokumentnr 130118. 

Yrkanden 

Petra Modée (V) yrkar, med bifall från Ola Wigg (S), bifall till verksamhetens 

förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Petra Modées yrkande och finner det antaget. 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(33) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 57 Dnr 2022-000075 

Fastighetsreglering Vallen 28:1 och Gnarps-Berge 1:40 

Ledningsutskottets beslut 

Ge förvaltningen i uppdrag att ansöka om fastighetsreglering, samt 

Syftet med detta ska vara att möjliggöra vidareutveckling och byggnation av 

skolområdet i Gnarp. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet. 

Vallen 28:1 och Gnarps-Berge 1:40 område 4 ligger båda vid eller i anslutning till 

Gnarps skola. Dessa fastigheter är ägda av kommunen och tillhör idag två olika 

detaljplaner. Gränsen mellan dessa begränsar idag områdets möjlighet till 

utveckling och behöver därför regleras till att vara en och samma fastighet, 

förslagsvis till Vallen 28:1. Gränsen går idag strax utanför den gamla 

gymnastiksalen och Gnarps viljan genom fastighetsreglering så försvinner 

problemet med att bygga över en fastighetsgräns. 

Beslutsunderlag 

1. Hans-Åke Oxelhöjds och Thomaz Nordhs tjänsteutlåtande 2022-03-09, 

Fastighetsreglering Vallen 28:1 och Gnarps-Berge 1:40, dokumentnr 130109, 

2. Karta över Vallen 28 1 och Gnarps-Berge 1 40, dokumentnr 130112.  

Yrkanden 

Tor Tolander (M) yrkar bifall till verksamhetens förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Tor Tolanders yrkande och finner det antaget. 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(33) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 58 Dnr 2022-000070 

Vägvalsutredning avlopp Nordanstig 

Ledningsutskottets beslut 

Verksamheten uppdras att föra diskussionen med bolagen Nordanstigs Vatten AB 

och MittSverige Vatten AB avseende vägen framåt med vägvalsutredningen 

Prioritering bör avseende åtgärder för att förbättra vattenkvalitén i Mellanfjärden 

Förslag till beslut ska tas fram skyndsamt.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet: 

Kommunen måste med Nordanstigs Vatten AB och MittSverige Vatten AB 

diskutera vägen framåt med vägvalsutredningen. Prioriteringsordning på de insatser 

som kommunen anser behövs ska diskuteras.  

Till frågan hör problematiken med vattenkvalitén i Mellanfjärden.  

Verksamheten efterfrågar ett politiskt beslut om att verksamheten ska föra 

diskussionen med bolagen.  

I diskussion är ledningsutskottet samstämmigt avseende att prioritering bör ges för 

åtgärder avseende vattenkvalitén i Mellanfjärden samt påpekas behovet av 

skyndsamhet i processen.  

Beslutsunderlag 

1. Vägvalsutredning avlopp Nordanstig, dokumentnr 129716. 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(33) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 59 Dnr 2021-000042 

Information: Nordanstig kommuns Vattenvårdsprojekt 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar:  

Projektledare har anställts på ett år för kommunens vattenvårdsprojekt. 

Projektledaren kommer även att arbeta med vattenproblematiken i Mellanfjärden. 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(33) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 60 Dnr 2019-000452 

Information: LONA-bidrag för Restaurering och 
utveckling av kulturbärande markanvändning på Ersk-
Matsgården 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar:  

Under perioden 2015–2018 har kommunen låtit renovera Ersk-Matsgårdens 

byggnader. För att följa upp dessa satsningar på byggnadsminnet Ersk-Mats föreslår 

förvaltningen att ett LONA-projekt genomförs som går ut på att skapa en mer 

attraktiv gårdsmiljö för besökare. Projektet kommer, om det genomförs, innebära ett 

förändrat brukande och utökad skötsel av marken på kommunens fastighet Lindsjön 

1:13, där byggnadsminnet Ersk-Mats återfinns. Öppna ytor på fastigheten kommer 

även fortsättningsvis hållas öppna. Förändringen blir att det fortsatta brukandet 

kommer att ske i samklang med gårdens kulturhistoriskt värdefulla byggnader. 

Projektet kommer att löpa över 3 år och beräknas totalt kosta 3 136 800 kr, 

inklusive kostnad för eget arbete som utförs av kommunens egna medarbetare som 

har sin arbetsplats på gården. Inköp av material och externa tjänster finansieras 

genom ett LONA-bidrag på 1 418 400 kr och 150 000 kr från verksamhetens 

driftsbudget.  

Beslutsunderlag 

1. Verksamhetsrapport - år 1 (2021), bilaga Verksamhetsrapportering år 1.pdf, 

dokumentnr 129956. 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(33) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 61 Dnr 2017-000381 

Information: Översiktsplan  

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar:  

Konsult påbörjar i dagarna projektet med att ta arbetet framåt.  

Tidsplanen fortgår som redovisat. Inför beslut ska samråd och granskning 

genomföras.  

Avseende industriområden finns mycket planlagd mark, ännu saknad dock 

infrastruktur i viss utsträckning för dessa.  

Flera nya områden är också inlagda för industri i kommande översiktsplan.  

 

Ärendet återkommer löpande på ledningsutskottet. 

Beslutsunderlag 

1. Tidplan Översiktsplan, dokumentnr 129729. 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(33) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 62 Dnr 2020-000288 

Information: Nytt särskilt boende för äldre 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

Ny framställan om begäran om planbesked har gjorts till byggnadsnämnden. Hans-

Åke Oxelhöjd kommer att närvara på byggnadsnämndens  

sammanträde 2022-03-24. Verksamhetens kommer bland annat att redovisa 

sin behovsanalys.  

I diskussion lyfts att behovet av en lösning är tydlig då kön till SÄBO blir längre.  

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28(33) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 63 Dnr 2020-000337 

Information: Ny idrottshall i Bergsjö 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar:  

Tidsplan för detaljplansprocess visas. Föredragning har gjorts för 

kommunstyrelseberedningen. Extrainsatta politiska sammanträden med 

direktjustering av protokoll behövs för att beslutsprocessen ska kunna fastslå 

detaljplanen i tid och förekomma eventuella extra kostnader.  

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29(33) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 64 Dnr 2014-000499 

Information: Ostkustbanan 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar:  

Ett nytt möte har hållits med trafikverket angående reningsverket i Gnarp som 

ligger längsmed tänkta korridoren för dragningen av nya ostkustbanan. Korridoren 

är ca 600 meter bred och man arbetar med att smalna ned den och därmed kunna 

närmare precisera banans dragning. Att ha närmare preciserad bana påverkar andra 

av kommunens verksamheter längsmed dragningen, exempelvis investeringar i 

reningsverk.  

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30(33) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 65 Dnr 2016-000123 

Information: Väg E4  

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar:  

Trafikverket och projektgruppen har möten angående prioriteringar.  

Detaljplanerna i Gnarp diskuteras för närvarande. Man arbetar med förutsättningar 

för att E4an ska kunna gå framåt längs tänkt sträckning. 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31(33) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 66 Dnr 2022-000130 

Remiss: Inbjudan skriftligt avgränsningssamråd 
avseende Vindparken Gretas klackar 1 i Hudiksvalls 
kommun 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

Efter genomläsning har det framkommit att ett remissyttrande inte är efterfrågat av 

Hudiksvalls kommun.  

Beslutsunderlag 

1. Inbjudan skriftligt avgränsningssamråd avseende Vindparken Gretas klackar 1 i 

Hudiksvalls kommun, med bilagor, dokumentnr 129864. 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32(33) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 67 Dnr 2022-000129 

Information och övriga ärenden 

Ledningsutskottets beslut 

Extraärenden: 

Koldioxidbudget, ärendet väcks av Petra Modée (V) 

Miluppföljning, ärendet väcks av Tor Tolander (M) 

Uppföljning recipientkontroll, ärendet väcks av Tor Tolander (M) 

 

Extraärenden: 

 

Extraärende Koldioxidbudget  

Ledningsutskottets beslut i ärendet 

Ärendet läggs upp för kommande ledningsutskott med klimatstrateg Anna 

Hesselgren Heijbel som föredragande.  

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet väcks av Petra Modée (V) 

Ärendet föredras av Petra Modée (V)  

Det efterfrågas information om hur uppföljningen sker.  

Informationstillgången för allmänheten bör förbättras.  

Kommunen bör uppmuntra medborgare och näringsliv att också arbeta på detta 

område, samverkan mellan dem och kommunen lyfts som en väg framåt. 

Koldioxidbudgeten bör kommuniceras utåt. 

 

Extraärende Miluppföljning 

Ledningsutskottets beslut i ärendet 

Verksamheten uppdras att följa upp hur milersättning sker. 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet väcks av Tor Tolander (M)  

Ärendet föredras av Tor Tolander (M)  

Vilken milersättning följer kommunen? Verksamheten efterfrågar uppdraget att 

följa upp frågan. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33(33) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 67 

 

Extraärende Uppföljning recipientkontroll 

Ledningsutskottets beslut i ärendet 

Extraärendet stryks då frågan besvarats i ärende 18, Vägvalsutredning avlopp 

Nordanstig, Dnr 2022-00070. 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet väcks av Tor Tolander (M)  

Ärendet föredras av Tor Tolander (M)  

Frågan besvarats i ärende 18, Vägvalsutredning avlopp Nordanstig, Dnr 2022-

00070. 

 

 


