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Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö, måndagen den 12 mars 2018 kl 08:15-10:10 

Beslutande 
 

Stig Eng (C), Ordförande 
Monica Olsson (S), 1:e vice ordförande 
Ulf Löfgren (S) 
Håkan Larsson (M) 
 

Ersättare 
Sandra Bjelkelöv (SD) 

Övriga deltagande Teres Burström utskottssekreterare 
Björn Hylenius ekonomichef §§ 47-48 
EvaLinda Grensman, Hans-Åke Oxelhöjd, Malin Rutström verksamhetschef 
Fredrik Pahlberg kommunchef 
Kristina Berglund socialchef 
Eva Engström kommunsekreterare 
Kent Hammarström (S) 
Åke Bertils (S) 
Carina Olsson (C) 
Christina Myhrer skolskjutshandläggare/verksamhetsassistent 
Margareta Sjögren kvalitetsuppföljare/utredare 
 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö  
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 47-49 

 Teres Burström  

 Ordförande 

  

 Stig Eng  

 Justerare 

  

 Monica Olsson (S)    
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§ 47 Dnr 2017-000351  

Godkännande av dagordning  

KS Ledningsutskotts beslut 

Godkänna dagordningen.  
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§ 48 Dnr 2018-000080  

Årsredovisning 2017 för Nordanstigs kommun 

KS Ledningsutskotts förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna årsredovisning 2017 för Nordanstigs kommun.  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomikontoret har sammanställt bokslut samt årsredovisning för 2017 och 

ekonomichef Björn Hylenius var föredragande. 

Kommunen visar ett negativt resultat på -9,3 mnkr (miljoner kronor) och ett 

sammanställt resultat (koncernen) på -6,4 mnkr. 

Kommunens underskott efter balanskravsutredning är -6,8 mnkr. 

Kommunstyrelsen visar följande avvikelser i bokslutet mot budget: 

Verksamheter  

Stab      1,6 mnkr  

Samhällsutveckling och kommunikation                           0,2 mnkr 

Teknik och hållbarhet     2,6 mnkr 

Utbildning     -9,1 mnkr 

Vård och omsorg    -6,7 mnkr 

Social omsorg                                                  -17,1 mnkr 

Budgeterat resultat för kommunen är 5,9 mnkr. Årets resultat på -9,3 mnkr avviker 

mot budget med -15,1 mnkr. 

Nordanstigs kommun har efter balanskravsutredning ett underskott om -6,8 mnkr att 

reglera. Regleringen ska ske senast tre år efter att det konstaterats, alltså senast år 

2020. 

Kommunfullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur en reglering ska ske. Beslut om 

en åtgärdsplan bör fattas snarast efter det att ett negativt resultat konstaterats. 

Beslut om åtgärdsplan bör fattas snarast efter att ett negativt resultat konstaterats. 
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§ 49 Dnr 2018-000062  

Ansökan om fiskevårdsbidrag och Nokås-stöd för 
fiskevårdsprojektet Vandringshinder ska bort- 
valvbågar istället för vägtrummor 

KS Ledningsutskotts beslut 

Uppdra till Infrastruktur och miljöutveckling att ansöka om fiskevårdsbidrag och 

Nokås-stöd för projektet ”Vandringshinder ska bort – valvbågar istället för 

vägtrummor” samt beslutar att ansökan om fiskevårds-bidrag ska skickas till 

Länsstyrelsen senast den 15 mars i år.  

Sammanfattning av ärendet 

Som ett led i kommunens åtgärdsarbete enligt antagen fiskevårdsplan föreslås att 

kommunen ansöker om finansiering genom fiskevårds-bidrag och Nokås-stöd för 

ett projekt som går ut på att skapa fria vandringsvägar genom att ersätta fyra 

fellagda vägtrummor mot valvbågar i tre vattendrag. För att genomföra projektet i 

år söks totalt 331 552 kr; varav 30 % utgörs av fiskevårdsbidrag och 70 % av 

Nokås-stöd. Kommunal medfinansiering ingå inte i projektet och kommunens 

kostnad för projektet, som endast genomförs om sökta bidrag beviljas, kommer att 

bestå i den administration som följer av att projektet genomförs.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningen föreslår att Ledningsutskottet beslutar att uppdra till Infrastruktur och 

miljöutveckling att ansöka om fiskevårdsbidrag och Nokås-stöd för projektet 

”Vandringshinder ska bort – valvbågar istället för vägtrummor” samt beslutar att 

ansökan om fiskevårds-bidrag ska skickas till Länsstyrelsen senast den 15 mars i år.  

 

      

 

      

 

 


