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§ 68 Dnr 2022-000126 

Godkännande av dagordning 

Ledningsutskottets beslut 
Godkänna dagordningen. 
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§ 69 Dnr 2022-000100 

Kommunens påverkan av kriget i Ukraina 

Ledningsutskottets beslut 
Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunchef Erik Hedlund föredrar ärendet. 

Få ukrainska flyktingar har ankommit till kommunen. Två ukrainska elever har 
påbörjat skolgång i Nordanstigs kommun. 

Som en effekt av kriget har priserna på många olika varor ökat. 
Kostnadsökningarna kommer att påverka budgeten.  

Verksamheten ser över sina matsedlar och dyrare livsmedlen kommer väljas bort. 
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§ 70 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: 

-Krigsplaceringar 
Kommunen arbetar vidare i processen med att krigsplacera personalen. Detta är ett 
arbete som görs i hela landet. Information om just vad krigsplacering innebär och 
hur kommunen kommer att använda sig av detta ska förmedlas. 

-Löneförhandlingar 
Löneförhandlingarna är klara sedan igår. Lönehöjningen är på ca 2 %, denna 
höjning är ungefärligt samma som i omgivande kommuner.  
Kravet att sätta lön inom april månad har levts upp till. De nya lönerna kommer att 
vara genomförda på lönesedlarna i maj månad.  

-Budget  
Budgetprocesserna på enhetsnivå och på Stab är nästan färdiga. Härefter 
sammanställs snart helheten för verksamheterna.  

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar om Tillväxt och Service: 

-Vattenvårdsprojektet 
Projektet är komplext och det är mycket att sätta sig in i.  

Vattenvårdsprojektet har fått ett LONA-bidrag på 2,25 miljoner kronor för att 
återställa våtmark. Verksamheten går in med 100 000 kronor. Holmen Skog AB är 
också del i projektet för återställandet av våtmark. 
3,5 mil utdikningar ska återställas. Utdikningarna kommer att proppas för att åter-
väta marken och fungera som så kallade ”koldioxidsänkor”. Även om dessa 
koldioxidsänkor inte är med i kommunens koldioxidbudget så är detta är en stor 
vinst i det hänseendet. 

-Ersk-Matsgården 
Sommarplaneringen för Ersk-Matsgården är klar. Personal finns på plats från första 
maj och de öppnar upp för besökande på nationaldagen. 

-Skrotbilsamnestin 
Hittills har 170 st. skrotbilar rapporterats in vilket är ett mycket positivt resultat. 
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§ 71 Dnr 2022-000167 

Remiss för riktlinjer för bostadsförsörjning i 
Hudiksvalls kommun 

Ledningsutskottets beslut 
Remissvaret till Hudiksvalls kommuns begäran om yttrande över förslaget ska vara 
att Nordanstigs kommun inte har något att erinra, samt 

Verksamhetschef för tillväxt och service lämnar detta svar. 

Sammanfattning av ärendet 
Remissunderlaget och verksamhetens tjänsteutlåtande diskuteras. 

Beslutsunderlag 
1. Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2022-04-11, Hudiksvalls kommuns 
bostadsförsörjningsplan- Remissvar, dokumentnr 130745, 

2. Remiss för riktlinjer för bostadsförsörjning i Hudiksvalls kommun,  
dokumentnr 130430. 

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

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det antaget. 
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§ 72 Dnr 2022-000163 

Startbesked för byte av tak på en del av 
Hagängsgården  

Ledningsutskottets beslut 
Startbesked lämnas för byte av tak på kvarvarande del av Hagängsgårdens C-hus, 
samt  

Godkänna investeringskostnaden på 700 tkr för takbytet. 

Sammanfattning av ärendet 
Enhetschef Thomaz Nordh och verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd 
föredrar ärendet. 

I investeringsbudgeten för 2022 har 4 050 tkr avsatts för reinvesteringar i 
kommunens fastighetsbestånd. Med utgångspunkt från att avsatta medel ska 
fördelas där behovet av reinvesteringar är som störst föreslår förvaltningen att 700 
tkr satsas på att byta ut taket på den kvarvarande delen av Hagängsgårdens C-hus. I 
den uppskattade kostnaden på 700 tkr har förvaltningen tagit höjd för oförutsedda 
kostnader på 10 procent. 

Beslutsunderlag 
1. Hans-Åke Oxelhöjds och Thomaz Nordhs tjänsteutlåtande 2022-03-29, 
Startbesked för byte av tak på en del av Hagängsgården, dokumentnr 130478. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det antaget. 
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§ 73 Dnr 2022-000164 

Startbesked för projekt vägbelysning 

Ledningsutskottets beslut 
Ge startbesked för projekt Stocka Strandvägen, samt 

Ge startbesked för projekt Gnarp Södra vägen. 

Sammanfattning av ärendet 
Teknik- och miljöhandläggare Erland Jakobsen föredrar ärendet. 

I investeringsbudgeten för 2022 har 4 367 tkr avsatts för reinvesteringar i 
vägbelysningsbeståndet. Då behovet är stort så har områden där det varit 
återkommande fel, är enledarkabel och gammal utrustning inom tätort prioriterats. 

I den uppskattade kostnaden på totalt 3 000 tkr har förvaltningen tagit höjd för 
oförutsedda kostnader på 15%.  

Beslutsunderlag 
1. Hans-Åke Oxelhöjds och Erland Jakobsens tjänsteutlåtande 2022-03-30, 
Startbesked för projekt vägbelysning, dokumentnr 130520, 

2. Karta Stocka Strandvägen, dokumentnr 130598, 

3. Karta Gnarp Södra vägen, dokumentnr 130597. 

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

Propositionsordning 
Ordförande Stig Eng ställer proposition på sitt förslag och finner det antaget. 
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§ 74 Dnr 2022-000077 

Hyggesfritt Skogsbruk 

Ledningsutskottets beslut 
Ge förvaltningen i uppdrag att upphandla skogsbruksplan med hyggesfritt 
skogsbruk som fokus, samt 

Syftet med detta ska vara att göra tätortsnära skogar mer tillgängliga och att brukas 
för att främja den biologiska mångfalden. 

Sammanfattning av ärendet 
GIS-ingenjör Erik Thyr föredrar ärendet. 

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.  

Beslutsunderlag 
1. Hans-Åke Oxelhöjds och Thomaz Nordhs tjänsteutlåtande 2022-03-09, 
Tjänsteutlåtande Hyggesfritt skogsbruk, dokumentnr 130119, 

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

Yrkanden 
Ola Wigg (S) yrkar, med bifall av Tor Tolander (M), Stig Eng (C) och Sigbritt 
Persson (S), bifall till verksamhetens förslag. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det antaget. 
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§ 75 Dnr 2022-000173 

Detaljplan för Bergsjö centralskola (ny idrottshall) i 
Nordanstigs kommun 

Ledningsutskottet föreslår 
Kommunstyrelsen besluta att 

Låta upprättat planförslag gå ut på samråd med myndigheter och berörda i enlighet 
med 5 kap. 11-12 §§ plan-och bygglagen (2010:900).  

Omedelbar justering 
Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 

Besvärstid 
För denna paragraf är besvärstiden 2022-04-12 till 2022-05-04. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet. 

2021-09-24 inkom Nordanstigs kommun med en ansökan gällande planbesked för 
upprättande av ny detaljplan för del fastigheterna Bergsjö Kyrkby 12:31 med flera 
Ansökan syftade till att möjliggöra en ny idrottshall i anslutning till befintlig 
simhall inom fastigheten Bergsjö Kyrkby 12:31.  

Samhällsbyggnadsenheten fick 2021-10-28 genom beslut BN § 113 i uppdrag att 
påbörja detaljplanearbetet. För uppdraget tillämpas ett utökat förfarande i enlighet 
med 5 kap. 7 § plan-och bygglagen (2010:900), då planförslagets bedöms vara av 
betydande intresse för allmänheten. Ett planförslag har nu upprättats och nästa steg i 
processen är att samråda förslaget med myndigheter och berörda.   

Beslutsunderlag 
1. Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2022-04-04, 
Samrådsbeslut för detaljplaneförslag Bergsjö centralskola (ny idrottshall) i 
Nordanstigs kommun., dokumentnr 130618,  

2. Byggnadsnämndens beslut BN § 113, dokumentnr 130641, 

3. Trafikutredning, dokumentnr 130640,  

4. Dagvattenutredning 220407, dokumentnr 130727,  

5. Planbeskrivning 220407, dokumentnr 130726, 

6. Plankarta 220407, dokumentnr 130725. 

Yrkanden 
Ola Wigg (S) yrkar bifall till verksamhetens förslag. 
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Forts. § 75 

 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det antaget. 
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§ 76 Dnr 2022-000047 

Nya lokala ordningsföreskrifter 

Ledningsutskottet föreslår 
Kommunfullmäktige besluta att 

Anta förslag till allmänna lokala ordningsföreskrifter för Nordanstigs kommun. 
I och med detta ersätts nuvarande Allmänna ordningsföreskrifter för Nordanstigs 
kommun, 

De nya föreskrifterna ska börja gälla från och med 1 juli 2022, samt 

Beslutet ska anmälas till Länsstyrelsen i Gävleborgs län. 

Sammanfattning av ärendet 
Teknik- och miljöhandläggare Andreas Johansson föredrar ärendet. 

Teknik och hållbarhet har under 2021 tagit fram ett förslag till nya lokala 
ordningsföreskrifter (se bilaga 1). Nu gällande ordningsföreskrifter antogs av 
kommunfullmäktige 2010 (§ 11) och justerades 2011 (§ 40). Förslaget har bland 
annat tagits fram eftersom gällande föreskrifter till viss del uppfattats som otydliga 
och svårtolkade. Förslaget innebär utökad reglering på vissa områden (se bilaga 2), 
men ger även kommunstyrelsen möjlighet att lämna dispens från föreskrifterna. 
Förslaget har varit ute på remiss och remissvaret (se bilaga 3) från Norrhälsinglands 
miljö- och räddningsnämnd har föranlett förvaltningen att anpassa förslaget till nya 
föreskrifter vad gäller en paragraf. 

Beslutsunderlag 
Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2022-03-30, Nya lokala 
ordningsföreskrifter, med bilagor, dokumentnr 130512. 

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

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Tor Tolanders yrkande och finner det antaget. 
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§ 77 Dnr 2022-000168 

Årsredovisning 2021 för Inköp Gävleborg 

Ledningsutskottet föreslår 
Kommunfullmäktige besluta att 

Godkänna årsredovisning 2021 för Inköp Gävleborg. 

Sammanfattning av ärendet 
Gävleborgs tio kommuner har i många år samarbetat i inköpsfrågor via 
kommunalförbundet Inköp Gävleborg. 

Gävle kommun begärde utträde ur förbundet i september 2017. Tidigare 
förbundsordning stadgade att om en av de tio medlemskommunerna begärde utträde 
så skulle förbundet upplösas. Avtal träffades i dec 2019 mellan Gävle kommun och 
övriga medlemskommuner innebärande att Gävles utträde ur förbundet per 31 dec 
2019 godkändes tillsammans med de ekonomiska villkoren för detta. Avtalet gjorde 
det också möjligt att förbundet kan leva vidare till dess att förbundets ingångna 
avtal löper ut.  

Förbundets nya roll är bl a att vara avtalsförvaltare av tidigare ingångna avtal och 
sträva efter att dessa inte förlängs. Det praktiska arbetet med avtalsförvaltningen 
sköts av Hälsingekommunerna. 

Resultatet för 2021 uppgår till -895 tkr jämfört med en budget på - 658 tkr. 
Underskott budgeterades då förbundsdirektionen i februari 2020 beslutade att fr o m 
2020 inte ta ut någon medlemsavgift från medlemskommunerna utan använda det 
ansamlade överskottet som finns från tidigare år och till dess att förbundet 
avvecklats. Per 31 dec 2021 uppgår det egna kapitalet till 4 070 tkr. 

Beslutsunderlag 
1. Erik Hedlunds tjänsteutlåtande 2022-04-04, Yttrande årsredovisning 2021 Inköp 
Gävleborg, dokumentnr 130583, 

2. Protokoll direktionsmöte Inköp Gävleborg 18 feb 2022 samt årsredovisning 
2021, med bilagor, dokumentnr 130191. 

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

Propositionsordning 
Ordförande Stig Eng ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget. 
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§ 78 Dnr 2022-000156 

Årsredovisning 2021 för Per och Anna Sundins 
stipendiefond, Per-Olof Schönströms minnesfond och 
Nordanstigs Näringslivsfond 

Ledningsutskottet föreslår 
Kommunfullmäktige besluta att 

Godkänna Årsredovisning för Stiftelsen Nordanstigs Näringslivsfond 

Godkänna Sammanställning för Stiftelsen Per och Anna Katarina Sundins 
stipendiefond 

Godkänna Sammanställning för Stiftelsen Per-Olof Schönströms minnesfond. 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomichef Björn Hylenius föredrar ärendet. 

Ekonomikontoret har upprättat Årsredovisning för Stiftelsen Nordanstigs 
Näringslivsfond, samt Sammanställningar för Stiftelsen Per och Anna Katarina 
Sundins stipendiefond samt Stiftelsen Per-Olof Schönströms minnesfond för 
år 2021. 

Beslutsunderlag 
1. Erik Hedlunds och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2022-04-01, Årsredovisning 
2021 för Per och Anna Sundins stipendiefond, Per-Olof Schönströms minnesfond 
och Nordanstigs Näringslivsfond, dokumentnr 130557, 

2. Stiftelsesammanställningar, med bilagor, dokumentnr 130649. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det antaget. 
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§ 79 Dnr 2022-000153 

Sammanställning 2021 för kommunens 
samförvaltade stiftelser 

Ledningsutskottet föreslår 
Kommunstyrelsen besluta att 

Godkänna Sammanställning Samförvaltade stiftelser 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Ekonomichef Björn Hylenius föredrar ärendet. 

Ekonomikontoret har upprättat Sammanställning Samförvaltade stiftelser 2021. 
Sammanställningen innefattar 16 stycken stiftelser som förvaltas av 
kommunstyrelsen i Nordanstigs kommun. 

Beslutsunderlag 
1. Erik Hedlunds och Björn Hylenius tjänstutlåtande 2022-04-01, Sammanställning 
2021 för kommunens samförvaltade stiftelser, dokumentnr 130558, 

2. Samförvaltade stiftelser 2021, dokumentnr 130650. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det antaget. 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(31) 

Sammanträdesdatum 
2022-04-12 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 80 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 

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

Fortfarande tidigt på året och eventuella avvikelser är inte tydliga.  

 

Månadsuppföljning Stab, ekonom Kalle Olsson informerar: 

Allting går i stort enligt plan. En rekrytering har ännu inte påbörjat sin tjänst vilket 
ger en positiv avvikelse.  

Flera rekryteringar planeras på olika enheter under året vilket lär ge avvikelse på 
budget för helåret. 

Beslutsunderlag 
1. Månadsuppföljning Mars för ToS och Stab, med bilagor, dokumentnr 130699 

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(31) 

Sammanträdesdatum 
2022-04-12 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 81 Dnr 2022-000122 

Årsrapport GDPR 2021 

Ledningsutskottet föreslår 
Kommunstyrelsen besluta att 

Godkänna dataskyddsombudets årsrapport för arbete med dataskydd under 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens dataskyddsombud informerar om kommunens dataskyddsarbete. Varje 
år ska kommunen får en rapport om det gångna årets arbete med dataskydd, dvs 
kommunens arbete med GDPR. 

Beslutsunderlag 
1. Erik Hedlunds och Morgan Norells tjänsteutlåtande 2022-04-04, Årsrapport 
GDPR 2021, dokumentnr 130611, 

2. DSO - årsrapport 2021, dokumentnr 130613. 

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

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det antaget. 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(31) 

Sammanträdesdatum 
2022-04-12 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 82 Dnr 2022-000121 

Årsrapport digitalisering och informationssäkerhet 
2021 

Ledningsutskottets föreslår 
Kommunstyrelsen besluta att 

Godkänna årsrapporten för digitalisering, IT och informationssäkerhet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens digitaliseringsstrateg informerar om kommunens digitaliseringsarbete. 
Varje år ska kommunstyrelsen få en rapport om det gångna årets arbete med 
digitalisering, IT och informationssäkerhet. 

Visionen med kommunens digitaliseringsarbete är att skapa digitala förutsättningar 
för ett långsiktigt och hållbart utförande av kommunens grunduppdrag med 
verksamhetsnytta och medborgare i fokus. 

Beslutsunderlag 
1. Erik Hedlunds och Morgan Norells tjänsteutlåtande 2022-04-04, Årsrapport 
digitalisering, IT och informationssäkerhet, dokumentnr 130603, 

2. Digitalisering - årsrapport – 2021, dokumentnr 130610. 

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

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det antaget. 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(31) 

Sammanträdesdatum 
2022-04-12 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 83 Dnr 2022-000162 

Redovisning av ej avslutade motioner  

Ledningsutskottet föreslår 
Kommunfullmäktige besluta att 

Godkänna redovisningen.    

Sammanfattning av ärendet 
Arbetsordningen för kommunfullmäktige anger i § 32 att fullmäktiges presidium 
två gånger per år ska redovisa de motioner som inte är färdigberedda. 

Verksamheten har sammanställt beredningsläget för samtliga aktuella motioner.   

Beslutsunderlag 
1. Erik Hedlunds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2022-04-04, Redovisning av 
ej avslutade motioner, dokumentnr 130585, 

2. Sammanställning ej avslutade motioner, dokumentnr 130587. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det antaget. 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(31) 

Sammanträdesdatum 
2022-04-12 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 84 Dnr 2022-000131 

Motion om att förbättra insatserna mot våld i nära 
relationer 

Ledningsutskottets föreslår 
Kommunfullmäktige besluta att 

Bevilja motionen, samt 

Uppdra till kommunstyrelsen att utarbeta och anta en handlingsplan för att 
motverka våld i nära relationer samt att implementera den i kommunens 
verksamheter. 

Sammanfattning av ärendet 
Sandra Bjelkelöv (SD) har lämnat en motion om att förbättra insatserna mot våld i 
nära relationer. I motionen yrkar hon att kommunstyrelsen ges ansvar för att ge ett 
utskott eller en arbetsgrupp i uppgift att i samråd med sakkunniga och med grund i 
den forskning som finns, upprätta en handlingsplan för att motverka våld i nära 
relationer samt att kommunstyrelsen ges ansvar för att handlingsplanen 
implementeras i samtliga kommunala verksamheter så fort den är upprättad. 

Beslutsunderlag 
1. Ola Wiggs yttrande 2022-04-04, Yttrande över motion om att förbättra 
insatserna mot våld i nära relationer, dokumentnr 130609,  

2. Motion om att förbättra insatserna mot våld i nära relationer, 
dokumentnr 129636. 

Yrkande 
Stig Eng (C) yrkar bifall till Ola Wiggs yttrande. 

Propositionsordning 
Ordförande Stig Eng ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.  

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(31) 

Sammanträdesdatum 
2022-04-12 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 85 Dnr 2020-000242 

Motion om kultur och företagande, att införa 
enprocentregeln 

Ledningsutskottet föreslår 
Kommunfullmäktige besluta att 

I kommunens Kulturstrategi för åren 2021-2025 anges att kommunen ska verka för 
att vid nybyggnation och större renoveringsarbeten av kommunala fastigheter ska 
det som en naturlig del i planeringsarbetet, avsättas en procent av byggkostnaden 
för konstnärlig utsmyckning. 

Då detta redan är beslutat anser vi inte att någon ytterligare utredning enligt 
motionens förslag behövs. 

Med detta kan motionen anses besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Vänsterpartiet har genom Petter Bykvist, Petra Modée och Göran Thybäck lämnat 
en motion där de föreslår att fullmäktige beslutar att utreda hur den så kallade 
enprocentregeln, det vill säga att minst en procent av budgeten vid ny-, om- och 
tillbyggnation av fastigheter, infrastruktur och offentliga miljöer ska investeras i 
byggnadsanknuten konstnäring gestaltning, skulle kunna införas i Nordanstigs 
kommun och dess kommunala bolag. 

Beslutsunderlag 
1. Stig Engs yttrande 2022-04-04, Yttrande motion om kultur och företagande, att 
inför enprocentsregeln, dokumentnr 130589,  

2. Motion om kultur och företagande, att införa enprocentregeln., 
dokumentnr 118784. 

Yrkanden 
Ola Wigg (S) yrkar bifall till Stig Engs yttrande. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det antaget.  

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(31) 

Sammanträdesdatum 
2022-04-12 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 86 Dnr 2022-000132 

Motion om tillbakaflytt av fullmäktigesammanträden till 
Harmånger 

Ledningsutskottet föreslår 
Kommunfullmäktige besluta att  

Lokalen i Bergsjögården är funktionellt tillfredställande för att hålla sammanträden 
i, men den är inte optimal. 

Motionens första att-sats kan därmed beviljas. Motionens andra att-sats får anses 
besvarad i avvaktan på utredningen.  

Sammanfattning av ärendet 
Sven-Erik Sjölund (S) har lämnat en motion om förslag att flytta tillbaka 
fullmäktiges sammanträden till Harmånger. Han yrkar att kommunen utreder 
möjligheten att åter förlägga fullmäktiges sammanträden i gamla fullmäktigesalen i 
Harmånger samt att om utredningen visar att det är möjligt även besluta att flytta 
sammanträdena till Harmånger. 

Beslutsunderlag 
1.  Ola Wiggs yttrande 2022-04-04, Yttrande över motion om att flytta tillbaka 
fullmäktiges sammanträden till Harmånger, dokumentnr 130612, 

2. Motion om tillbakaflytt av Fullmäktigesammanträden till Harmånger, 
dokumentnr 129857. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Ola Wiggs yttrande och finner det antaget. 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(31) 

Sammanträdesdatum 
2022-04-12 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 87 Dnr 2020-000244 

Motion om sänkta arvoden för politiker 

Ledningsutskottet föreslår 
Kommunfullmäktige besluta att 

Avslå motionen med följande motivering: 

Det är fullmäktigeberedningen för demokrati som har uppdraget att lägga fram ett 
förslag till nya arvoden och i den beredningen ingår en representant från varje parti 
som har mandat i kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 
Stefan Bergh (NoP) har lämnat en motion där han föreslår att en utredning 
genomförs om att sänka de politiska arvodena med antingen 15 %, 30 % eller 50 %. 

Med anledning av kommunens arbete med effektiviseringar, omställningar och 
investeringar, genom bland annat en effektivare lokalanvändning, 
energieffektiviseringar, framtida omstruktureringar inom våra kärnområden, 
justeringar av taxor m.m. anser Stefan Bergh att även politikerna kan vara delaktiga 
i denna process. 

Beslutsunderlag 
1. Ola Wiggs yttrande 2022-04-04, Yttrande motion om sänkta arvoden för 
politiker, dokumentnr 130599, 

2. Motion om sänkta arvoden för politiker., dokumentnr 118788. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Ola Wiggs yttrande och finner det antaget.  

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(31) 

Sammanträdesdatum 
2022-04-12 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 88 Dnr 2014-000499 

Information: Ostkustbanan 

Ledningsutskottets beslut 
Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Stig Eng och Ola Wigg informerar: 

Stig Eng och Ola Wigg har deltagit på Järnvägsforum föregående vecka där 
Ostkustbanan behandlades. 

Det efterfrågas att beslut om tidsplanering samt höjda budgetprioriteringar för 
nationell infrastrukturplan kommer närmare i tid. Vissa projektdelägare längsmed 
Ostkustbanans planerade dragning har behov av beslut i närtid för att de ska kunna 
arbeta med sina egna infrastrukturplaner.   

Höjd politisk påverkan efterfrågas för att betona dessa behov för riksdag och 
regering. 

Alternativ finansiering har diskuterats bland projektdelägare.  

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(31) 

Sammanträdesdatum 
2022-04-12 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 89 Dnr 2017-000381 

Information: Översiktsplan  

Ledningsutskottets beslut 
Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar:  

Konsult har påbörjat projektet med att ta arbetet framåt.  

 

Ärendet återkommer löpande på ledningsutskottet. 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(31) 

Sammanträdesdatum 
2022-04-12 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 90 Dnr 2020-000288 

Information: Nytt särskilt boende för äldre 

Ledningsutskottets beslut 
Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

Efter votering avslog Byggnadsnämnden ny framställan om begäran om planbesked 
för SÄBO på fastigheterna Bergvik 4:2 och Högen 11:3.  

 

Möjliga alternativ och vägar framåt diskuteras.  

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28(31) 

Sammanträdesdatum 
2022-04-12 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 91 Dnr 2020-000337 

Information: Ny idrottshall i Bergsjö 

Ledningsutskottets beslut 
Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar:  

Processen för förhandlingar pågår.  

Omvärldsläget har under de senare åren starkt påverkat priserna på bland annat 
byggmaterial och bränsle. Detta påverkar budgeten för byggnationen. 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29(31) 

Sammanträdesdatum 
2022-04-12 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 92 Dnr 2016-000123 

Information: Väg E4  

Ledningsutskottets beslut 
Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar:  

Man inväntar beslut avseende nationella infrastrukturpropositionen.  

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30(31) 

Sammanträdesdatum 
2022-04-12 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 93 Dnr 2022-000129 

Information och övriga ärenden 

Sammanfattning av ärendet 
Inget extra ärende eller extra informationer lyfts. 

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31(31) 

Sammanträdesdatum 
2022-04-12 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 94 Dnr 2022-000171 

Personalärenden 2022 

Ledningsutskottets beslut 
Ledningsutskottet tillika personalutskott har tagit del av beskrivningen av ärendet 
som har pågått under en lång tid. Personalutskottet bedömer att hanteringen av 
ärendet har hanterats korrekt.  

Sammanfattning av ärendet 
Samtliga närvarande ledamöter, ordinarie och ersättare, är eniga i beslutet. 
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