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§ 21 Dnr 2017-000351 

Godkännande av dagordning 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen. 
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§ 22 Dnr 2020-000115 

Coronavirusets inverkningar på Nordanstigs kommun 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund informerar att verksamheten arbetar enligt de regelverk 

som finns. Det är hög sjukfrånvaro inom skola där den pendlar mellan 10–30 % 

beroende på dag. Sjukfrånvaro är också märkbar inom vården. I övrigt jobbar 

verksamheten på som vanligt. 

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(24) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 23 Dnr 2020-000171 

Verksamheten informerar  

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund, verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd och 

Fritidsutvecklare Andreas Mossnelid föredrar ärendet. 

 

Kommunchef Erik Hedlund informerar: 

-Valårsförberedelse 

Verksamheten förbereder inför det kommande valet.  

En översyn sker av den politiska organisationen för att täcka de behov som kan 

tänkas finnas. 

-Folkhälsoråd och Brottsförebyggande rådet (BRÅ)  

Råden har börjat sammanträde igen. Nu med sammanträde samma dag men med 

åtskilda möten. 

-Trygghetsmätning  

Trygghetsmätning i kommunen ska genomföras av polisen. Denna gång med 

fokusområde på Gnarp.  

-Strategidagarna 

Planering inför strategidagarna nästa vecka är klar. Bland de som kommer att vara 

med och göra föredragningar finns Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), 

kommunalråd från Södertälje, samt VDs från Nordanstigs bostäder AB och 

Nordanstigs Vatten AB.  

Paneldebatt mellan partierna kommer att avsluta strategidagarna. 

-Strategierna näringslivsenheten (turism och inflyttning) arbetar med är under 

fortsatt utveckling. Frågorna har tagits upp två gånger i lokalradio på kanal SR P4.  

-Arbetsmiljöarbete 

HR/personalenheten har planerat in utbildning av chefer i arbetsmiljö.  

  

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

-Väntsalen i Gnarp 

Väntsalen är öppen och tillgänglig. I fortsatt dialog med trafikverket så talar man 

om möjligheter att bygga gemensam väntsal nästa gång. 

-Kulturskolan 

Extra pengar är sökta specifikt för Gnarp. 
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Forts. § 23 

 

-Verksamheten och Nordanstigs Bostäder AB för dialog om utvecklingen på 

bostadsinnehavet, dess kvalitéer och placering.  

-Skrotbilsamnesti 

Startar upp 1 mars med annonser och e-tjänst. Verksamheten arbetar med denna 

amnesti tills kassan tar slut. Minstakraven för att transportera dessa bilar är att de 

dels är körbara och dels kan hämtas med lastbil.  

-Morängsviken 

Fler tomter säljs i Morängsviken. Flera intressenter har tagit kontakt med 

verksamheten varav ett företag har anmält intresse att köpa resterande tomter för att 

bygga hus.  

-Piren i Morängsviken 

Piren ska slutbesiktigas under våren. 

-Simhallen 

Det är generellt sett få besökande i simhallen på onsdagar. Verksamheten planerar 

därför en marknadsföringsmånad och vill locka fler människor nu när 

pandemirestriktionerna och smittspridningen går mot sina slut.  

 

Fritidsutvecklare Andreas Mossnelid informerar: 

-Nya föreningsbidragsmodellen har lanserats i början av året. Ansökningar har 

börjat komma in. En utvärdering är bestämd att göras av modellen efter ett år.  

-Vandringsleder är under utveckling. Kustleden och Vallstigen är de två lederna 

man arbetar med idag.  

-Kommun/föreningsliv 

Kommunens verksamheter är beroende av ideella insatser. Föreningslivet gör 

insatser, kommunen ger bidrag. 

Diskussion sker om de ideella insatserna är tillräckliga för att nå dit kommunen 

strävar.  

Diskussion sker om kvantitet vs kvalitet.  

Beslutsunderlag 

1.  Information Fritid nuläge, dokumentnr 129709. 
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§ 24 Dnr 2021-000028 

Verksamhetsuppföljning för Ledningsutskottets 
verksamheter och ekonomi 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Månadsrapporterna avser verksamhetsuppföljning. Månadsuppföljning avser 

ekonomisk uppföljning. 

 

Ekonomisk uppföljning 

Ekonom Kalle Olsson föredrar muntligen preliminära siffror för årsbokslut 2021 för 

Tillväxt & Service och Stab: 

- Ekonomisk uppföljning för Tillväxt & Service: 

Ett positivt årsbokslut 2021 med få extra kostnader. Både högre och lägre 

kostnadsavvikelser från beräkningarna beror huvudsakligen på corona-pandemin. 

- Ekonomisk uppföljning för Stab:  

Kostnadsavvikelsen för 2021 är ett överskott gentemot budget på 1,5%. Att 

variationen gentemot budget varit så liten är mycket positivt. 

Beslutsunderlag 

1.  Månadsrapport Januari, dokumentnr 129687. 
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§ 25 Dnr 2022-000047 

Nya lokala ordningsföreskrifter 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna förslaget till nya allmänna lokala ordningsföreskrifter, samt 

Uppdra till Teknik och hållbarhet att skicka förslaget på remiss, med remisstid till 

den 31 mars, till: 

• Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd 

• Byggnadsnämnden 

• Polismyndigheten (Polisregion Mitt – Polisen Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig) 

• Länsstyrelsen i Gävleborgs län. 

Sammanfattning av 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 då 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. 

Beslutsunderlag 

1.  Hans-Åke Oxelhöjds och Thomaz Nordhs tjänsteutlåtande 2022-02-09, Nya 

lokala ordningsföreskrifter, med bilagor, dokumentnr 129538. 

Yrkanden 

Tor Tolander (M) yrkar bifall till verksamhetens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande Stig Eng ställer proposition på Tor Tolanders yrkande och finner det 

antaget. 
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§ 26 Dnr 2017-000381 

Information: Översiktsplan  

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Stadsarkitekt/Enhetschef Douglas Helsing föredrar ärendet. 

Mycket material är framarbetat för framtagande av en ny översiktsplan. Tyvärr har 

arbetet har försenats på grund av en tjänst sedan i höstas är vakkant. Enligt lag 

behöver kommunen ha en översiktsplan antagen per 2024.  

Diskussion tas avseende behoven av vindkraftsplan, tematiska tillägg, etc. 

Verksamhetens rekommendation är att framtagandet av översiktsplan inhandlas 

externt. Konsult har kontaktats för att hjälpa arbetet framåt.  

 

Ärendet återkommer fortsättningsvis löpande på ledningsutskottet. 

Beslutsunderlag 

1.  Tidplan Översiktsplan, dokumentnr 129729. 
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§ 27 Dnr 2020-000288 

Information: Nytt särskilt boende för äldre (SÄBO) 

Ledningsutskottets beslut 

Framställa till byggnadsnämnden om begäran om planbesked för SÄBO på 

fastigheten Bergvik 4:2 och Högen 11:3.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Karin Henningsson närvarar. 

Ledningsutskottet efterfrågar att ärendet sänds igen till byggnadsnämnden för 

omtag av begäran om planbesked för SÄBO så att placeringen av det och dess 

förutsättningar kan utredas. En säkerhetsplan behövs för det fall att planbesked inte 

kan medges inom snar framtid.  

Verksamheten, verksamhetschef Karin Henningsson, lyfter perspektivet att oavsett 

placering av kommande SÄBO-byggnation efterfrågas en bra utomhusmiljö för de 

boende. Detta prioriteras högre än att byggnationen inte indelas i våningsplan.  

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar på att begäran om planbesked för SÄBO framställs på nytt till 

byggnadsnämnden.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.  
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§ 28 Dnr 2022-000051 

Firmatecknare för Nordanstigs kommun 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunstyrelsen besluta att 

Utse kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) och kommunchef Erik Hedlund 

att i förening teckna kommunens firma 

Som ersättare för Ola Wigg utse kommunstyrelsens vice ordförande Stig Eng (C) 

och som ersättare för Erik Hedlund utse ekonomichef Björn Hylenius 

Beslutet gäller från 15 mars 2022 och ersätter tidigare beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska utse firmatecknare för Nordanstigs kommun. Det nu gällande 

beslutet togs för två år sedan och behöver aktualiseras. Förslaget är att samma 

personer som tidigare får teckna kommunens firma. Beslutet föreslås gälla från och 

med 15 mars 2022 och ska ersätta tidigare beslut.    

Beslutsunderlag 

1.  Erik Hedlunds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2022-01-31, Förslag 

firmatecknare för Nordanstigs kommun, dokumentnr 129507. 
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§ 29 Dnr 2021-000273 

Instruktion för kommunchef 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunstyrelsen besluta att 

Anta förslag till instruktion för kommunchefen i Nordanstigs kommun att gälla från 

1 mars 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

I kommunallagen regleras att kommunstyrelsen ska utse en direktör. Direktören ska 

ha den ledande ställningen bland de anställda och vara chef för den förvaltning som 

finns under styrelsen. Styrelsen får besluta att direktören ska ha en annan 

benämning.  

I Nordanstigs kommun är benämningen kommunchef.  

Vidare ska kommunstyrelsen, i en instruktion, fastställa hur kommunchefen ska 

leda förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska även fastställa 

kommunchefens övriga uppgifter.  

(KL 7 kap 1-2 §). 

Den politiska ledningsgruppen har gått igenom den tidigare instruktionen och anser 

att den fortfarande är aktuell efter några mindre justeringar. 

Beslutsunderlag 

1.  Ola Wiggs tjänsteutlåtande 2022-01-24, Instruktion för kommunchef, 

dokumentnr 129421, 

2.  Förslag kommunchefsinstruktion, dokumentnr 129420.  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det antaget.  
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§ 30 Dnr 2022-000052 

Förslag till fördelning av Projekt & visionsbidrag 2022 
(fd kommunstyrelsens utvecklingsmedel) 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunstyrelsen besluta att 

Att fördela Projekt & visionsbidrag 2022 (fd kommunstyrelsens utvecklingsmedel) 

enligt följande 

Projektbidrag  960 000 kr 

Verksamhetsstöd 575 000 kr 

Bidrag till bygglovsavgift   40 000 kr 

Medel till UF    25 000 kr 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet. 

I den antagna budgeten för 2022 finns 1,6 mkr avsatta för de bidragsformer som går 

under samlingsnamnet Projekt och visionsbidrag. 

I den nya modellen för föreningsbidrag har Spontankassan, Ledarutbildning och 

Ungdomsinitiativ slagits ihop till ett nytt bidrag – Verksamhetsstöd. 

Beslutsunderlag 

1.  Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2022-01-31, Förslag 

till fördelning av Projekt & visionsbidrag 2022 (fd kommunstyrelsens 

utvecklingsmedel), dokumentnr 129517. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det antaget.  
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§ 31 Dnr 2021-000293 

Internkontrollrapport 2021 och internkontrollplan för 
2022 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunstyrelsen besluta att 

Godkänna Återrapportering av internkontroll 2021 för Stab samt Tillväxt och 

service i bilaga  

Fastställa kontrollpunkter enligt förslaget Internkontrollplan 2022 för Stab samt 

Tillväxt och service i bilaga 2 

Internkontrollplanen för ledningsutskottet ska därtill utreda avtalstrohet 

Föredragning av ärendet ska ske i Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ledningsutskottet följer upp resultatet av 2021 års internkontroll inom 

verksamheterna Stab samt Tillväxt och service. Utskottet ska föreslå om 

kommunstyrelsen ska godkänna återrapporteringen eller inte. Utskottet ska också 

föreslå nya internkontrollpunkter för 2022. 

Kontrollerna visar sammanfattningsvis följande. 8 av 20 kontrollmoment är 

genomförda utan anmärkning. 12 av 20 kontroller har visat på brister. Det varierar 

från enkelt åtgärdade avvikelser till större frågor som behöver hanteras genom 

mångårigt utvecklingsarbete. För delegationsordning, ekonomi- respektive 

löneadministration fungerar arbetssätt och rutiner på det stora hela bra. De brister 

som noterats har redan åtgärdats eller kan korrigeras med relativt enkla medel och 

fortlöpande utbildning i verksamheten. Gällande dataskydd och 

dokumenthanteringsplan har rutiner och arbetssätt inte hållit jämna steg med 

teknisk utveckling och förändrade lagkrav. Det pågår dock omfattande och 

långsiktigt utvecklingsarbete inom båda områdena. Gällande upphandling har 

verksamheten för låg kännedom om hur väl de befintliga rutinerna fungerar. En 

plan kommer tas fram för att få bättre kontroll över området. Tillväxt och service 

bedömer att rutiner för miljöfarligt avfall fungerar väl, likaså de inköpsfrågor som 

granskats. Däremot har verksamheten noterat en avvikelse vid stickprovskontroll 

gällande kontanthantering. 

Efter analys och riskbedömning är verksamhetens förslag att samma 

kontrollpunkter som gällde år 2021 ska genomföras år 2022. Det finns fortfarande 

brister att åtgärda och flera av kontrollpunkterna behöver flerårig uppföljning. Vissa 

av de kontrollmoment som var nya för år 2021 visade inte på några avvikelser men 

bör ändå genomföras på nytt år 2022. Verksamheterna bedömer att det inte är 

tillräckligt att endast genomföra dessa kontroller ett år, för att säkerställa att brister 

och avvikelser inte förekommer. Kontroll av delegationsbeslut genomfördes som 

separata kontrollmoment inom Stab och Tillväxt och service år 2021 men föreslås 

vara en gemensam kontroll år 2022. 
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Forts. § 31 

 

I diskussion lyfts att avtalstrohet är en internkontrollfråga som behöver bemötas i 

handlingarna. Handlar vi utifrån de avtal som tecknats med leverantörer? 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar att även avtalstrohet ska kontrolleras genom internkontroll 

för ledningsutskottet. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.  

 

Beslutsunderlag 

1.  Erik Hedlunds och Eva-Lisa Järvinens tjänsteutlåtande 2022-02-07, 

Internkontrollrapport 2021 och internkontrollplan 2022 - Stab och Tillväxt och 

service, med bilagor, dokumentnr 129590, 
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§ 32 Dnr 2022-000044 

Ändring av EPC-projektet till följd av nytt särskilt 
boende (SÄBO) 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunstyrelsen besluta att 

Planerade EPC-åtgärder på del av Hagängsgården och del av Sörgården som utgör 

särskilda boenden ska utgå, samt 

EPC-projektet istället utökas med åtgärder på följande fastigheter: 

• Lilla Bålle 

• Bäckebo förskola 

• Bergsjö centralskola (ventilationsåtgärder kök) 

• Gnarps skola (ventilationsåtgärder annex) 

• Gnarps skola (värmeproduktion) 

• Nya förskolan i Gnarp (styruppkoppling) 

• Nya idrottshallen i Bergsjö (styruppkoppling). 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet. 

EPC-projektet påverkas av kommunfullmäktiges beslut om nytt särskilt boende för 

äldre i Bergsjö. Till följd av detta föreslår förvaltningen att de åtgärder i projektet 

på Hagängsgården och Sörgården som innefattar särskilt boende för äldre ska utgå. 

Som kompensation för denna planerade besparing föreslås att andra 

energieffektiviseringsåtgärder genomförs i ovan nämnda fastigheter.  

Beslutsunderlag 

1.  Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2022-02-09, Ändring 

av EPC-projektet på grund av nytt särskilt boende, dokumentnr 129433. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det antaget.  

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(24) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 33 Dnr 2022-000009 

Revidering av föreskrifter om hantering av avfall under 
kommunalt ansvar 

Ledningsutskottets beslut 

Ställa ut förslag till föreskrifter för granskning under fyra veckor i enlighet med 

miljöbalken samt skicka på remiss till berörda instanser. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet. 

För varje kommun ska det enligt 15 kap 41 § Miljöbalken finnas en 

renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som 

gäller för kommunen och en avfallsplan.  

Beslutsunderlag 

1.  Hans-Åke Oxelhöjds och Jimmy Nilssons tjänsteutlåtande 2022-02-09, 

Revidering av föreskrifter om hantering av avfall under kommunalt ansvar, med 

bilagor, dokumentnr 129308. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på verksamhetens förslag och finner det antaget.  

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(24) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 34 Dnr 2019-000026 

Försäljning av fastigheten Å 1:16 i Mellanfjärden 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 

Försälja del av den kommunalt ägda fastigheten Å 1:16 för 450 000 kr 

Syftet med detta ska vara att ge befintlig verksamhet på fastigheten möjlighet att 

vidare investera och utveckla sin verksamhet, samt 

Ge firmatecknare i uppdrag att signera köpekontraktet. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet. 

Fastigheten arrenderas idag av Trolska skogen i Hälsingland Ekonomisk förening, 

där de bedriver sin verksamhet bestående av en levande sagoskog genom teater som 

under sommaren lockar många barnfamiljer som främst inriktar mot yngre barn i 

åldrar mellan 2 till 9 år. På fastigheten finns idag byggnader direkt kopplade till 

denna verksamhet så som entré, café och utställningssal m.fl. Genom försäljning av 

denna del av fastigheten så möjliggörs vidare utveckling av denna verksamhet, till 

nytta för Nordanstig. 

Beslutsunderlag 

1.  Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2022-02-09, 

Tjänsteutlåtande, dokumentnr 129638,  

2.  Karta över Å 1 16, område 8, dokumentnr 129640, 

3.  Köpekontrakt, dokumentnr 129639. 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till verksamhetens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.  

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(24) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 35 Dnr 2020-000337 

Information: Ny idrottshall i Bergsjö 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet. 

Arkitekt har lämnat utredningsskisser på hur idrottshallen kan se ut. Det och 

tillhörande möjliga utvecklingar för områden nära idrottshallen visas. Detta 

underlag ska användas som material för kommande upphandling.  

Materialet kommer också att granskas av Rådet för funktionshindersfrågors 

ritnignsgranskare.  

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(24) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 36 Dnr 2014-000499 

Information: Ostkustbanan 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet. 

Inga nya möten har hållits med trafikverket sedan sist.  

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(24) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 37 Dnr 2016-000123 

Information: Väg E4  

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet. 

Trafikverket och projektgruppen har olika prioriteringar emellanåt.  

Samtal och projekt fortgår med förhoppning om att regeringen tillsätter efterfrågad 

finansiering.  



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(24) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 38 Dnr 2022-000045 

Remiss: Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033 

Ledningsutskottet föreslår 

Kommunstyrelsen besluta att 

Godkänna remissvaret och uppdra till undertecknande att insända denna till 

Näringsdepartementet. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet. 

På uppdrag av regeringen har Trafikverkets förslag till Nationell plan för 

transportinfrastrukturen 2022–2033 remitterats till kommunen. 

Kommunstyrelseförvaltningen har författat ett kort och kärnfullt remissvar till 

Regeringskansliet, vilket föreslås godkännas. 

Beslutsunderlag 

1.  Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2022-02-03, Remissvar 

Nationell transportinfrastrukturplan 2022-2033, dokumentnr 129553, 

2.  Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033, dokumentnr 

128822, 

3.  Nordanstigs kommun, Remissvar Nationell infrastrukturplan I2021-02884, 

dokumentnr 129558. 

 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(24) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 39 Dnr 2020-000255 

Information och övriga ärenden 

Sammanfattning av ärendet 

Inget extra ärende och ingen extra information lyfts. 



 

Nordanstigs kommun 
Ledningsutskottet 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(24) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-15 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 40 Dnr 2021-000322 

Verksamheten informerar ledningsutskottet 2021-2022 

Sammanfattning av ärendet 

Ledningsutskottet besöker byggnationen av nya förskolan i Gnarp. 

 

 


