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§ 1 Dnr KS 2017/14 

Information 

Beslut 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande 

 

 

Lägga informationen till handlingarna. 

 

 

Ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott får ta del av följande information: 

-Andreas Gylling, utvecklingssekreterare, Martin Söderström, 

utredningssekreterare och Ann Holst, konsult informerar om Framtidsbygget. 

 

- Mikael Gidlöf, enhetschef HR och Erika Nyström, HR-konsult, informerar 

om löneöversynen 2017.  
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§ 2 Dnr KS 2015/154 

Riktlinje för måltidsverksamheten  

Beslut 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 

kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta följande 

 

Fastställa riktlinje för måltidsverksamheten enligt bifogat förslag. 

 

Ärendet 

Krav på näringsriktiga måltider finns i skollagen SFS 2010:800; 

 ”10 § Utbildningen ska vara avgiftsfri. Eleverna ska utan kostnad ha tillgång 

till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning samt 

erbjudas näringsriktiga skolmåltider” (10 kap. Grundskolan). 

 

Livsmedelsverket, Sveriges Kommuner och landsting, Karolinska institutet 

och Stockholms läns landsting har utvecklat verktyget Skolmat Sverige som 

hjälper kommuner att utvärdera och utveckla kvaliteten på sina skolmåltider. 

 

En av de förutsättningar som bör finnas är enligt verktyget en skriftlig policy 

(mål och riktlinjer) för kommunens skolmåltider. Policyn kan även omfatta 

måltider i andra verksamheter. 

 

Kostenheten har arbetat med att utarbeta förslag till riktlinjer sedan 2015. 

Som ett led i det arbetet har riktlinjer från andra kommuner samlats in. Det är 

vanligt förekommande att kommuner har fastslagit riktlinjer för 

måltidsverksamheten, så vanligt att det närmast kan ses som god praxis.   

 

Förslaget har varit ute på remiss till BKU-förvaltningen och BAS-

förvaltningen. Förslaget har också diskuterats i kommunens kostforum. Ett 

remissyttrande har inlämnats från BAS-förvaltningen. Förslaget har därefter 

omarbetats för att inarbeta synpunkterna i remissvaret. Därefter har det 

reviderade förslaget diskuterats i det mötesforum som finns för 

nämndsordföranden och förvaltningschefer. De synpunkter som framkom på 

det mötet har inarbetats i det förslag som nu lämnas.   
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Beslutsunderlag 

Förslag till riktlinje för måltidsverksamheten 
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§ 3 Dnr KS 2016/589 

Gång- och cykelplan för Kramfors kommun 

Beslut 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 

kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta följande 

 

1. Anta förslag till gång- och cykelplan för Kramfors kommun. 

 

2. Godkänna samrådsredogörelsen för gång- och cykelplanen. 

 

Ärendet 

I Kramfors kommuns översiktsplan (2013) föreslås att ett antal kommunala 

styrdokument arbetas fram för att komplettera och stärka översiktsplanen. 

Plan/riktlinjer för gång- och cykelvägnätet är ett sådant. Framtagandet av en 

gång- och cykelplan för Kramfors kommun är på så vis en del av det 

beslutade genomförandet av kommunens översiktsplan. Det har länge funnits 

ett behov av ett underlag som vägleder satsningar i gång- och cykeltrafikens 

infrastruktur. 

 

Planhandlingen innehåller en inventering av befintliga gång- och cykelvägar, 

riktlinjer vid prioriteringar och förslag på en framtida utbyggnation gång- och 

cykelnätet. Målet med planen är att bidra till att gång och cykel blir 

prioriterade färdsätt i Kramfors kommun. 

 

Gång- och cykelplanen för Kramfors kommun har framarbetats av tjänstemän 

på Samhällsavdelningen i samarbete med andra kommunala förvaltningar. 

Planförslaget har bearbetats efter att ha varit ute externt samråd, där 

allmänhet, intressenter och myndigheter erbjöds möjlighet till att lämna 

synpunkter på förslaget.  

 

När gång- och cykelplanen är antagen föreslår Samhällsavdelningen även att 

det arbetas fram en tillhörande handlingsplan, som preciserar genomförande 

och prioriteringsordning.  

Beslutsunderlag 

Gång- och cykelplan - Samrådsredogörelse  

Förslag till gång- och cykelplan för Kramfors kommun 2017 
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§ 4 Dnr KS 2016/102 

Svar på motion om att instifta ett 

integrationspris 

Beslut 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 

kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta följande 

 

Avslå motionen. 

 

Ärendet 

Monica Bruman (M) har lämnat in en motion till fullmäktige där hon föreslår 

att ett integrationspris instiftas där kommunstyrelsen fastställer kriterier, utser 

pristagare och bestämmer prisets storlek. Motionären vill att priset ska utdelas 

årligen. 

 

Förvaltningens synpunkter 

BAS-nämnden är den nämnd som har ett samordningsansvar för asyl-och 

flyktingmottagandet även om insatser inom detta område självklart är en 

angelägenhet för hela kommunen  

I BAS-förvaltningen finns kommunens integrationsstrateg som arbetar med 

att säkerställa att den kommunala kompetensen används på rätt sätt i frågor 

som rör såväl lagstiftning och ansvarfördelning i asyl-och flykting-

mottagandet. 

 

Ett flertal kommuner runt om i Sverige har instiftat olika priser där ideellt 

arbete uppmärksammas på olika sätt. Det råder ingen tvekan om att den stora 

delen av integrationsarbetet i Kramfors som i övriga landet, utförs av 

volontärer och idéburna organisationer. Det är ideellt engagerade människor 

som lär asylsökande vuxna att tala svenska och bistår med en mängd andra 

aktiviteter för att skapa en meningsfull tillvaro för våra nya invånare.  

 

Kommunledningsförvaltningen har i sin beredning begärt in ett yttrande från 

BAS-nämnden som yttrade sig i ärendet 2016-04-28 § 38.  
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BAS-nämnden beskriver i sitt yttrande att de ser svårigheter i gränsdragningen 

kring vilka som ska kunna kvalificera sig för integrationspriset. 

Svårigheten är att plocka ut någon aktör av alla inblandade som skulle bli 

föremål för priset eftersom så många aktörer är involverade. Under 2015 

fanns förutom flyktingråd och studieförbund över 200 volontärer engagerade.  

BAS-nämnden ser även att hanteringen omkring skulle medföra ett inte helt 

obetydligt administrativt arbete.  

 

Kommunledningsförvaltningen ser ingen anledning att ha någon annan 

uppfattning i frågan och föreslår därför att motionen bör avslås med 

motiveringen att ett integrationspris riktar sig till endast en kategori av insats 

som utförs av kommunens olika volontärgrupper och idéburna organisationer.   

 

Beslutsunderlag 

Yttrande från BAS-nämnden, 2016-04-28 §38, Dnr BAS 2016/231 

Motion från Monica Bruman daterad 2016-02-25 
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§ 5 Dnr KS 2016/247 

Svar på motion om att utreda hederskulturens 

utbredning  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 

kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta följande 

 

Avslå motionen. 

 

Ärendet 

Sverigedemokraterna har genom Sara Seppälä och Kim Petersen lämnat en 

motion till kommunfullmäktige. I motionen hänvisas till den stora 

invandringen från kulturellt avlägsna länder och härmed risk för att ungdomar 

utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Motionärerna föreslå därför att 

Kramfors kommun genomför en undersökning som upphandlas externt om 

hederskulturens utbredning i Kramfors kommun samt offentliggör resultatet.  

Därefter föreslår motionärerna att resultatet diskuteras och att lämpliga 

åtgärder föreslås för att minska människors lidande genom hederskulturers 

upplevda våld och förtryck.  

Kommunledningsförvaltningen har i sin beredning av ärendet begärt in ett 

yttrande från BAS-nämnden som beslutat i ärendet 2016-12-01 § 95.  

 

Motionärerna uppmärksammar ett allvarligt samhällsproblem som handlar om 

förtryckande sociala strukturer. Problematiken är komplex och har generellt 

sin grund, liksom mäns våld mot kvinnor, i kön, makt, sexualitet och 

kulturella föreställningar om dess företeelser.  

Det har på nationell och regional nivå genomförts riktade kartläggningar och 

insatser inom området. Exempel på en sådan är Länsstyrelsens kartläggning 

av hur olika myndigheter och andra aktörer i Västernorrland arbetar med 

hedersrelaterat våld. Kartläggningen presenteras i en rapport, Länsstyrelsen 

Västernorrland 2014:9. En annan rapport som tar upp samma ämne är ”En 

hållbar kedja” om samverkan i Västernorrlands län gällande hedersrelaterat 

våld och förtryck (2015). I denna rapport överförs nationella siffror om 

utsattheten av hedersrelaterat våld och förtryck till kommunal nivå.  I 

Kramfors kommun skulle då finnas 34 ungdomar som är oroliga eller mycket 
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oroliga för att någon förälder eller någon annan vuxen ska bestämma vem de 

ska gifta sig med och 23 ungdomar som inte får delta i sex- och 

samlevnadsundervisningen, simning i blandade grupper med flickor och 

pojkar eller delta i skolfester respektive läxläsningsgrupp efter skoltid.  

Kramfors kommun har hösten 2016 genomfört en bred utbildningssatsning för 

att belysa våld i nära relation. Inom ramen för denna utbildning har frågor om 

hedersrelaterat våld, dess orsak och förekomst ingått. 

Kommunens stora förvaltningar har idag god kännedom om att hedersrelaterat 

våld och förtryck förekommer. Problematiken har, som tidigare påpekats, sin 

grund i ett strukturellt och allvarligt samhällsproblem med koppling till 

bristande jämställdhet och förekomsten av mäns våld mot kvinnor.  

Åtgärder för att minska utsatta människors upplevda förtryck och våld anses 

därför vara uppmärksammade i kommunens arbete mot våld i nära relation. 

En riktlinje i arbete mot våld i nära relation fastställdes av 

kommunfullmäktige 2016-10-31 § 150. I denna riktlinje ingår arbetet mot 

hedersrelaterat våld och förtryck. Även i de förvaltningsspecifika 

handlingsplaner som ska tas fram bör konkreta aktiviteter i syfte att upptäcka, 

motverka och hantera denna problematik, lyftas in. 

En samordnare för våld i nära relation har anställts i syfte att öka kunskap om 

och utveckla kommunens arbete med att minska förekomst av våld och 

förtryck i nära relation, oavsett vem förövaren är. 

BAS-nämnden föreslår i sitt yttrande att motionen bör avslås. 

 

Kommunledningsförvaltningen ser ingen anledning att ha någon annan uppfattning 

i frågan och föreslår att motionen bör avslås med följande motiveringar: 

 

- det finns redan kartläggningar gjorda av andra aktörer där nationella 

siffror möjliggör att ge en sannolik kommunal nivå för Kramfors, en 

ytterligare undersökning i enlighet med motionens intentioner skulle 

medföra merkostnader 

- kommunen har anställt en samordnare för att samordna och strategiskt 

utveckla kommunens förebyggande och systematiska arbete i dessa frågor 

- ett arbete har dessutom startats upp, bland annat genom 

utbildningssatsningar, för att öka kunskapen om våld i nära relationer  

- kommunfullmäktige har antagit en riktlinje 2016 som ska fungera som 

utgångspunkt och vara styrande i kommunens arbete mot våld i nära 

relationer  

- förvaltningsspecifika handlingsplaner med konkreta aktiviteter kommer 

att tas fram  

 

Beslutsunderlag 

BAS-nämndens protokoll 2016-12-01§95  

Motion från Sara Seppälä (SD) och Kim Petersen (SD) daterad 2016-04-25 
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§ 6 Dnr KS 2016/399 

Svar på motion Kommunala kor – för 

närproducerad mat. 

Beslut 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 

kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta följande 

 

Bifalla motionen. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 

kommunstyrelsen besluta för egen del, under förutsättning att 

kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, att 

 

Uppdra till kostenheten att under 2017 utreda förslaget. 

 

Ärendet 

Bertil Böhlin (C) har lämnat in en motion om att utreda möjligheten för 

kommunalt ägda kor i Kramfors kommun.  

Företeelsen är inte alls ovanlig, det finns redan flera kommuner i landet som 

har egna kor, både i egen regi i sina Naturbruksgymnasier men också genom 

en typ av ”leasing” där bönder står för uppfödning av djur som kommunen 

äger. Båda alternativen bör belysas, och hittar man under utredningen andra 

former för detta, bör även det belysas.  

Tanken är lockande och ligger helt i linje med Kostenhetens inriktning om att 

öka andelen lokalproducerade livsmedel i köken.  

 

Beslutsunderlag 

Motion från Bertil Böhlin (C) daterad 2016-06-20. 
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§ 7 Dnr KS 2016/653 

Svar med anledning av revisionsrapport 

”Granskning av arbete med integrations- och 
mångfaldsfrågor” 

Beslut 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 

kommunstyrelsen besluta följande 

  

Avge nedanstående svar till revisorerna. 

 

Ärendet 

De förtroendevalda revisorerna har gett KPMG AB i uppdrag att granska 

kommunens organisation och utförande för att integrera nyanlända 

invandrare. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens styrning 

och uppföljning för att säkerställa att uppdraget utförs och hur tillgängliga 

medel används för att finansiera kommunens flyktingmottagande och 

integrationsarbete.  

 

De lämnar följande rekommendationer: 

 

1. Kommunstyrelsen säkerställer att styrdokument fastställs som 

tydliggör kommunens ambition, syfte och strategi inom mottagande 

och integration och att det finns en plan för hur dessa skall 

implementeras och följas upp 

 

2. Styrelse och nämnder ser över och tydliggöra nätverkens roll 

 

3. Styrelse och nämnder utvecklar uppföljningen av resultat och 

erfarenheter till en samlad helhetsbild i syfte att stödja fortsatt 

utveckling av integrationsarbetet 

 

4. Kommunstyrelsen bereder ett ärende för fastställande av modell för 

fördelning av schablonbidrag 

 

5. Styrelse och nämnder säkerställer att åtgärderna inte medför 

stadigvarande kostnadsökningar alternativt att ta hänsyn till dessa i 

kommande budget 
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6. Styrelse och berörda nämnder bör använda Kramfors projektmodell 

för åtgärder inom integrationsområdet, i enlighet med riktlinje för 

styrning och ledning. 

 

Kommunstyrelse och övriga nämnder har i detta ärende valt att lämna ett 

gemensamt yttrande med anledning av ovanstående rekommendationer.  

 

Yttrande 

1. Fastställa styrdokument och implementera dessa 

 

Kommunstyrelsen har att leda arbetet med och samordna utformningen av 

övergripande mål, riktlinjer och ramar för hela den kommunala verksamheten 

samt göra framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållen annan 

nämnd.  De målstyrande dokument som tagits fram de senaste åren är ett sätt 

att fullgöra denna uppgift.  

Vision, Program med viljeinriktning samt respektive nämnds verksamhetsplan 

är de viktigaste styrdokumenten och berör på olika sätt även frågor som rör 

nyanländas behov, kommunens integrationsarbete och i viss mån även 

ambitionsnivå.  

Några exempel på detta är den inledande texten i Vision2031. ”Tillsammans 

växer vi och är starka. I Kramfors känner sig alla välkomna. Vår kommun är 

en plats med stor öppenhet, tolerans och tillit mellan människor”.  I program 

med viljeinriktning för åren 2016-2019 framgår att ”Vårt fortsatta 

samhällsbygge skall präglas av höga ambitioner och kvalitetskrav när det 

gäller jämställdhet, mångfald och social inkludering”. Ett annat viktigt 

program är bostadsförsörjningsprogrammet där även nyanländas behov av 

bostäder tydliggörs.  

Av reglemente för bistånds- arbetsmarknads och sociala servicenämnden 

(BAS) framgår att nämnden har att ”samordna kommunens roll i 

asylmottagandet vilket bland annat innebär att tillhandahålla god kompetens i 

frågor som gäller asyl- och flyktingmottagande i stort”. I Bas-förvaltningens 

verksamhetsplan för 2016 och 2017 finns tydliga beskrivningar och även 

ambitionsnivå angiven när det gäller nyanlända och deras behov. Exempel på 

detta är att myndighetssamverkan skall utvecklas och att nyanlända är en 

prioriterad målgrupp för arbetsmarknadsenhetens insatser. 

Det har i tidigare genomfört integrationsprojekt konstaterats att i stort sett alla 

kommunala verksamheter påverkas av asyl- och flyktingmottagande. Detta 

gör att frågor som rör integration och nyanländas behov förvisso behöver 

samordnas men i huvudsak bör hanteras inom ramen för ordinarie 

verksamhet. Med hänvisning till ovanstående och till de styrdokument som 

redan finns är bedömningen att det för närvarande inte finns skäl att ta fram 

ett eget program eller liknande styrdokument för integration. Däremot kan 
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mål och ambitionsnivå i respektive Verksamhetplan behöva ses över vilket 

sker i ordinarie budget och verksamhetsplaneringsprocess.  

 

2. Tydliggöra nätverkens roll 

 

Nätverken har kartlagts och beskrivits under hösten 2016. Det kan konstateras 

att de flesta nätverk med koppling till integration styrs av andra myndigheter 

och är en del av nödvändig myndighetssamverkan på olika nivåer. När det 

gäller deltagande i dessa nätverk samt kommunens ”egna” nätverk kommer 

styrning, deltagande och innehåll att ses över under våren 2017.  

 

3. Utveckla uppföljning av resultat och erfarenheter till en samlad 

helhetsbild  

 

Bedömningen är att det redan finns en tillfredsställande helhetsbild av 

kommunala konsekvenser av asyl och flyktingmottagande både avseende 

ekonomi, antalsuppgifter, utmaningar och möjligheter. Exempelvis följer Bas-

nämnden regelbundet antalsuppgifter avseende platser i asylboende, antal 

barn under 18 år, antal ensamkommande barn samt antal personer i och på 

väg ur etableringsprogrammet. Samma inforation lämnas på 

kommungemensamma möten och till kommunstyrelsen på begäran.  

Invånarantalet och antal barn i skolan samt förändringar i detta följs och 

analyseras på ledningsnivå. Frågor som rör bostäder och arbetsmarknad har 

återkommande diskuterats på ledningsnivå.  

Prognoser har upprättats för de ekonomiska konsekvenserna av att antalet 

asylsökande elever och antalet ensamkommande barn minskar. Prognoserna 

är så detaljerade att de visar effekten per kvartal (BKU) och månad (BAS). 

Dessa prognoser stäms av mot den faktiska utvecklingen.  

För att ytterligare förbättra helhetsbilden kommer en sammanställd rapport 

över migrationens påverkan på Kramfors kommun, ur ett helhetsperspektiv, 

att delges nämnderna och kommunstyrelsen i samband med del- och 

helårsrapport. 

 

4. Fastställande av modell för fördelning av schablonbidrag 

 

Den schablonersättning som inte går direkt till respektive verksamhet (skola 

och dygnsersättning för ensamkommande barn), utgörs av en grundersättning 

(till alla kommuner) samt en schablonersättning baserat på antal nyanlända 

som bosatt sig i kommunen. Fördelad ersättning till BAS och BKU synliggörs 

som intäkt i respektive verksamhets budget och blir därmed föremål för 

politiska beslut.  
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5. Säkerställa att åtgärderna avslutas eller finansieras 

 

De åtgärder som vidtagits med stöd av tillfälliga integrationsmedel måste 

självklart hanteras och prioriteras som vilka andra behov som helst. För 2017 

har vissa åtgärder budgeterats för helår, andra för delår och vissa inte alls.  

De prognoser vi gör (se avsnitt 3) ger en bra vägledning för när insatser 

behöver göras och hur stora dessa behöver vara.    

 

6. Använda Kramfors projektmodell 

Projektmodellen har använts i tidigare projekt och kommer, om det blir 

aktuellt med nya projekt, att användas igen. Det långsiktiga arbetet med 

integration, mångfald och inkludering bör dock ske inom ramen för ordinarie 

verksamhet och inte bedrivas i projektform. 

 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport: Granskning av arbete med integrations och mångfaldsfrågor 

KS 2016/908 
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§ 8 Dnr KS 2016/581 

Svar på revisionsrapport ”Översiktlig 
granskning av delårsrapport per 2016-08-31” 

Beslut 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 

kommunstyrelsen besluta följande 

 

Avge nedanstående svar till revisorerna. 

 

Ärendet 

Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser 

som finns redovisade i rapporten. Av svaret bör det framgå vilka eventuella 

åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda. I avsnittet 

nedan framgår slutsatserna i rapporten från revisorerna med kursiv stil. Efter 

varje slutsats beskrivs de synpunkter och åtgärder som kommunstyrelsen 

föreslås lämna i sitt svar. 

 

 Vi ser gärna att tidplanen vidareutvecklas och närmare anvisningar för 

bokslutsarbetet upprättas, se avsnitt 9. 

 

Vi kommer inför kommande delårsbokslut 2017-08-31 upprätta anvisningar 

som innehåller ansvarsfördelning och vilka krav som ska ställas på 

avstämningsunderlagen. 

 

 Vi noterar att det prognostiseras en försämring av resultatet med 62,9 

mnkr mellan delåret 2016-08-31 och prognosen för bokslutet per 2016-12-31. 

Vi anser, likt föregående år, att kommentarerna i delårsrapporten kring 

cykliska effekter och säsongsvariabler kan utvecklas. 

 

Vi har i kapitlet med Redovisningsprinciper kommenterat och förklarat 53 

mnkr av 62,9 mnkr som är cykliska effekter och säsongsvariationer som 

försämringen av resultatet mellan delåret 2016-08-31 och prognosen för 

bokslutet 2016-12-31 uppgår till. Vi anser att tiden inte fanns för att med god 

kvalitet kommentera resten (knappt 10 mnkr) av de cykliska effekterna.  
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 Vi anser också, likt föregående år, att det finns vissa svårigheter med att 

stämma av resultaträkning mot huvudboken, se avsnitt 11.3. 

 

Vi anser att det är förhållandevis enkelt att särskilja interna och externa poster 

från varandra genom koddelen motpart som används vid interna poster. 

Därmed borde det vara förhållandevis enkelt att granska att resultaträkningens 

poster blir rätt rubricerade. 

 

Vi har gjort en liten undersökning för att se om vi på ett enkelt sätt kan ändra i 

redovisning av interna poster så det enligt revisionens syn blir enklare att 

granska att resultaträkningens poster blir rätt rubricerade. Vid kontakt med 

andra kommuner visar det sig att några i stället för kontodelen motpart 

använder sig av konton (slag) vars första siffra är 9 för att kontera interna 

poster. Det är deras sätt att urskilja interna poster från externa. Vi bedömer att 

en ändring till det kommer att medföra ett stort jobb till ganska liten nytta. Vi 

kommer alltså att fortsätta med att använda kontodelen motpart för att 

särskilja interna poster från externa poster. Det är också vad SKL 

rekommenderar i sin skrift Kommun-Bas13 som är normalkontoplan för 

kommunernas externa redovisning. 

 

 Vi anser att det även ur styrningssynpunkt är väsentligt att löpande kunna 

följa upp målsatta värden för att vid behov kunna vidta måluppfyllande 

åtgärder, se avsnitt 10.3. 

 

Alla chefer ska i beslutsslutssystemet Hypergene planera vilka aktiviteter de 

ska genomföra för att bidra till att målen nås. I samband med delårsrapporten 

ska de sedan återrapportera sitt arbete.  På så sätt får förvaltningarna en 

samlad bild av läget som sedan kan sammanfattas i delårsrapporten. Detta bör 

leda till att processen kring uppföljning av verksamhetsmålen utvecklas och 

förfinas.  

 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från revisionen 2016-10-19 med bifogad granskningsrapport 
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§ 9 Dnr KS 2017/37 

Rapport från Kramfors kommuns 

pensionsstiftelse  

Beslut 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 

kommunstyrelsen besluta följande 

 

Godkänna rapporten från Kramfors kommuns pensionsstiftelse. 

 

Ärendet 

Under punkten information till Kommunstyrelsen 2014-01-07 visades ett 

förslag till löpande skriftlig rapportering till kommunstyrelsen. Förslaget var 

att pensionsstiftelsen rapporterar skriftligt vid tre tillfällen under året. 

Rapporten består av två delar, dels en avstämning mot gränsvärden och 

normalvärden för olika tillgångsslag i placeringsriktlinjerna och dels en 

rapport tagen direkt från depån en så kallad sammanställningsrapport. I mån 

av tid under informationspunkten på respektive möte görs sedan en muntlig 

avrapportering av överväganden och vägval som styrelsen gjort.  

 

Avstämning mot gränsvärden i placeringsriktlinjer  

Styrelsen beslutar om allokering mellan tillgångsklasser vid vart och ett av de 

normalt fyra möten som hålls under ett år. Av tabellen nedan framgår 

innehav, normalvärden och gränsvärden för respektive tillgångsslag.  

 

Tillgångsfördelning enligt 

riktlinjer samt avläst 

Normal 

% 

Minimum 

% 

Maximum 

% 

Långa ränteplaceringar  

Avläst 2016-12-30  1) 

40 

21 

0 60 

Korta ränteplaceringar   

Avläst 2016-12-30  1) 

10 

10 

0 60 

Alternativa investeringar  

Avläst 2016-12-30 

0 

10 

0 15 

Aktier/aktiefonder  

Avläst 2016-12-30 

50 

59 

30 70 

1) Placering har gjorts i handelsbankens fond Flexibel ränta. Innehavet i 

fonden uppgår till 27,7 mkr (21 % av portföljen). Det finns inga uppsatta 
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regler för fördelning mellan korta och långa räntor i fonden. Hela denna 

placering redovisas därför i tillgångslaget långa ränteplaceringar.  

 

Styrelsen beslutade på sitt möte 2016-12-08 om justeringar av 

placeringsriktlinjerna för stiftelsen. Fossila bränslen läggs till bland 

verksamheter som ska undvikas. Exponering mot främmande valuta ändras så 

att maximal exponering får uppgå till 50 % totalt utan låsning mot enskilda 

valutor (mot tidigare 40 %).  Begränsning i placering i en enskild fond höjs 

från 15 % till 30 %. Miniminivån i placering i kortfristiga ränteplaceringar 

sänks från 5 % till 0 %. Styrelsen gav också uppdraget att göra nödvändiga 

anpassningar till nya krav från Finansinspektionen samt uppdraget att föreslå 

en annan skrivning när det gäller etiska riktlinjer. 

 

Innan beslut om ändring fick styrelsen förslag från rådgivande bank. Inför 

mötet hade banken gjort en genomgång av valutaexponeringen  alla innehav 

och konstaterat att den låg strax över de 40 % som gällde som begränsning 

innan det nya beslutet. Styrelsen konstaterade att gränsen för 

valutaexponering behövde höjas för att vara konsistent med 

placeringsriktlinjerna i övrigt. Om de inte utökades skulle en större del av 

aktieinnehavet behöva placeras i Svenska aktier. Eftersom Sverige bara utgör 

cirka 1 % av den globala aktiemarknaden skulle det innebära en kraftigt 

utökad marknadsrisk. Banken kommer fortsättningsvis att regelbundet 

presentera underlag när det gäller valutaexponering vilket styrelsen kommer 

att väga in i sin bedömning inför kommande placeringsbeslut.     

 

Styrelsen har haft tre möten sedan rapporteringen till kommunstyrelsens 

sammanträde i september 2016. På mötet i september ökade 

aktieexponeringen netto med 1,2 miljoner. En europafond byttes mot en 

globalfond för 3 miljoner och en läkemedelsfond byttes mot en 

tillväxtmarknadsfond för 1,3 miljoner. Köpet i tillväxtmarknadsfonden 

gjordes för 2,5 miljoner genom att minska kassan. På mötet fick styrelsen 

också en genomgång av hur den rådgivande banken arbetar med 

hållbarhetsfrågor. 

 

På mötet i november beslutades om en marginell minskning av aktieandelen 

genom försäljning av en europafond för 1 miljon och köp för motsvarande i 

certifikat med guld som underliggande tillgång. Utöver det gjordes tre byten 

av aktiefonder där fonder mot europaindex respektive globalindex byttes mot 

en fond som placerar i infrastruktur och en fond som placerar i amerikanska 

småbolag. Totalt innebar det ett byte av utländska aktiefonder till ett värde av 

4 miljoner. En svensk aktiefond med placering i storbolagsindex byttes mot 

en svensk aktiefond med placering i småbolag till ett värde av 2 miljoner.  

 

På mötet i december togs inga allokeringsbeslut. Istället beslutade styrelsen 

om de ändringar i placeringsriktlinjerna som beskrivits ovan.  
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Börserna har haft en positiv utveckling sedan sommaren trots oväntade och på 

förhand negativt laddade händelser för de finansiella marknaderna som Brexit 

och valet av Trump. Det har gjort att aktieandelen har stigit från 57 % i förra 

rapporten till 59 % i denna. Aktieandelen ligger dock fortfarande en bra bit 

under det övre gränsvärdet på 70 %. En utökning av räntedelen som är 

alternativet till aktier anser styrelsen i dagsläget inte vara tillrådligt. Det som 

rapporterats om Trumps intentioner är stora satsningar på infrastruktur i 

kombination med skattesänkningar. Som en konsekvens väntas upplåningen 

öka markant samtidigt som den amerikanska centralbanken avvecklar sina 

obligationsinnehav. Sammantaget kan det ge betydande ränteuppgångar vilket 

är det samma som fallande obligationskurser på ränteplaceringar. Den 

stimulans som ges av finanspolitiken kan däremot väntas öka företagens 

omsättning och vinst med stigande aktiekurser som följd åtminstone så länge 

ränteuppgången inte blir för stor.  

 

En riskfaktor är förstås risken för ett handelskrig med höga skyddstullar. I en 

sådan miljö går förmodligen mindre hemmamarknadsorienterade företag bäst, 

speciellt de importkonkurrerande. De som förlorar är konsumenterna som får 

se hur köpkraften för löner och pensioner minskar. Förlorare i en sådan miljö 

riskerar också stora globala företag att bli om de inte kan parera tullmuren 

genom att lägga produktion inne i landet. Att bygga upp en ny 

produktionsenhet tar tid att köpa en befintlig går fortare. En effekt av 

amerikanska skyddstullar blir därmed troligen utländska köp av bolag och 

enheter för att komma åt den amerikanska marknaden.  Den totala globala 

effekten blir mindre produktion och lägre välstånd.       

 

 

Placeringarnas utveckling 

Pengar har satts in i stiftelsen vid två tillfällen. I början av 2012 sattes   

24 142 926 kronor in i pensionsstiftelsen. Den 26 juni 2013 insattes ytterligare 

75 647 835 kronor. Totalt har kommunen satt in 99 790 761 kronor. Avläst 

marknadsvärde på samtliga tillgångar i depån per den 30 december 2016 är 

128 980 161  kronor. Total värdeökning brutto är 29 189 400 kronor. Från 

detta ska dras obetald avkastningsskatt.  

 

Den förra rapporteringen baserade sig på marknadsvärden per 2016-08-04. 

Totalt portföljvärde då uppgick till 121 561 292 kronor. Totalt portföljvärde 

per 2016-12-30 uppgår till 128 980 161  kronor. Värdeökningen sedan förra 

rapporten uppgår därmed till 7 418 869 kronor. Aktieinnehavet har stigit i 

värde med 6 438 068 kronor utöver det som beror på köp. I procent har 

aktieinnehavet stigit med 9,31 % (11,01 % för svenska och 7,80 % för 

utländska). Räntebärande placeringar har stigit i värde med 94 849 kronor. I 

procent har de räntebärande placeringarna därmed gett 0,24 % (-0,04 % för 

korta och 0,36 % för långa) Alternativa investeringar har stigit i värde med 

883 140 kronor sedan köp exkluderas. Av detta svarar råvarudelen för 863 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(29) 

Datum 

2017-02-07 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

496 kronor vilket betyder att hedgefonder gett ett marginellt bidrag under 

perioden. Råvaror ensamt växte med 17,83 % under perioden. 

  

Beslutsunderlag 

Till detta ärende bifogas sammanställningsrapport per 2016-12-30 med 

utveckling från 2015-12-31. 
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§ 10 Dnr KS 2017/73 

Yttrande angående riksintresseutredningens 

betänkande Planering och beslut för hållbar 
utveckling (SOU 2015:99)  

Beslut 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 

kommunstyrelsen besluta följande 

 

Godkänna yttrandet till Miljö- och energidepartementet. 

 

Ärendet 

Miljö- och energidepartementet har bett Kramfors kommun att yttra sig över 

betänkandet ”Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99)”. 

Kramfors är en av 40 kommuner som fått betänkandet på remiss.  

 

Kramfors kommun är positiv till utredningens förslag om översyn av 

riksintressen med målsättning att minska områdena. Det stämmer väl med de 

ställningstaganden som kommunen gjort i översiktsplanen från 2013.  

 

Dock motsätter sig kommunen helt förslaget att införa begreppet områden av 

väsentligt allmänt intresse. Ytterligare en nivå och ett begrepp i lagstiftningen 

kommer att ge en krångligare hantering av såväl planering som prövningar 

och går emot utredningens uppdrag att förenkla och förtydliga. Det öppnar 

också för att de områden som pekas ut som allmänna intressen blir betydligt 

fler och större än vad som finns nu då nya allmänna intressen också ska 

redovisas. 

 

Beslutsunderlag 

Remissvar daterat 2017-01-26 ” Yttrande angående riksintresseutredningens 

betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99)”  
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§ 11 Dnr KS 2016/507 

Föreningen Kiörningsgårdens vänners ansökan 

om bidrag till projektledare 

Beslut 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 

kommunstyrelsen besluta följande 

 

Bevilja Kiörningsgårdens vänner ett bidrag om 75 000 kr ur 

kommunstyrelsens budget för oförutsedda medel.  

 

Ärendet 

Föreningen Kiörningsgårdens vänner har inkommit med en ansökan om 

medel för en projektledare. 

Historik 

Kiörningsgården är i sig en bit kulturhistoria. Byggnaden är över 100 år 

gammal och har fungerat som pensionat sedan 1930-talet. Birgit Dahlgren har 

drivit rörelsen sedan 1970-talet. Pensionatet har varit en levande mötesplats 

för konstnärer, skådespelare, kulturarbetare och kungligheter. 2008 tog Birgit 

Dahlgren initiativet till populära Nordingrå konstrunda, med Kiörningsgården 

som knutpunkt. Så sent som 2015 var pensionatet föremål för en utställning 

på Murberget signerad konstnären Dag Wallin. 

Nuläge 

Ägaren till Kiörningsgården Birgit Dahlgren har donerat sitt AB till 

föreningen Kiörningsgårdens vänner. I dagsläget har Kiörningsgården 

vandrarhemsverksamhet i annexet. Birgit bor i huvudbyggnaden som tills 

vidare är stängd för allmänheten. Nya ägarna vill i enlighet med Birgits tankar 

och idéer skapa en konstnärsgård i genuin pensionatsmiljö. Tanken är att till 

exempel konstnärer kan hyra ateljé och författare en skrivarlya till en rimlig 

kostnad. Möjligheterna finns också att lokalerna kan användas i 

besöksnäringssammanhang. För att klara en del av investeringarna som krävs 

för att bygga upp konstnärsgården har föreningen anordnat ett konstlotteri, 

men föreningens önskan är att kommunen bidrar med medel för att avlöna en 

projektledare som kan utreda möjligheter och kostnader för konstnärsgårdens 

verksamhet. 
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Vidgade utvecklingsmöjligheter 

Nordingrå är ett konstnärligt och kulturellt intressant område ur många 

aspekter. Tidigare nämnda Nordingrå konstnärsrunda som brukar hållas runt 

pingst varje år lockar många besökare. I området finns kulturföreningar, 

konstnärsverkstäder och aktiva nätverk för kulturarbetare. Det arrangeras 

spelningar, kurser, workshops, utställningar och andra kulturevenemang. 

Utöver detta finns ett stort antal verksamma konstnärer och konsthantverkare 

med egna ateljéer, smedjor och studios. Hela detta kluster av kulturarbetare 

och kulturföreningar har inte bara ett stort kulturellt värde, det är också en 

väldigt viktig motor för besöksnäringen i Höga Kusten. Samhällsavdelningen 

bedömer att förutsättningarna borde finnas att göra en gemensam satsning 

som gynnar hela Nordingrå och de konstnärer, konsthantverkare och 

kulturföreningar som är verksamma där. 

Motivering 

Kultur är ett prioriterat område i Kramfors kommun enligt den politiska 

viljeinriktningen för perioden 2016-2019. Ett av inriktningsmålen för kulturen 

är fler mötesplatser för konstnärer och ett stärkt kulturellt tilltal i Höga Kusten 

och Ådalen. Genom att stötta Kiörningsgårdens vänner i arbetet med 

konstnärsgården, bidrar vi till att skapa en mötesplats som sammanför lokalt 

boende konstnärer och kulturintresserade människor med kulturarbetare, 

kollegor och besökare från andra delar av landet och världen.  

Villkor 

Föreningen Kiörningsgårdens vänner har inkommit med en ansökan om 

200 000 kr för en projektledare som under fyra månader ska utreda 

möjligheter och kostnader för verksamheten. För att påbörja en utredning 

föreslås att föreningen får ett engångsbelopp om 75 000 kr.  

 

När utredningen är genomförd ska Kiörningsgårdens vänner redovisa 

resultatet av utredningen för Kramfors kommun. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan Kiörningsgården Pensionat & Konstnärsgård inkom 2016-09-05  
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§ 12 Dnr KS 2016/658 

Planeringsförutsättningar för budget 2018  

Beslut 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande 

 

Planeringsförutsättningar för budget 2018 antas. 

 

Ärendet 

Förslaget till budgetdirektiv innebär att sparbeting på 12 834 tkr läggs ut på 

nämnderna. Sparbetinget i sig ligger under genomsnittet de senaste 10 åren. 

Men eftersom antalet asylsökande har minskat under 2016 kommer 

förvaltningarna utöver det att behöva parera för stora bortfall av riktade 

statsbidrag under 2017 och 2018. Om betinget klaras uppgår resultatet till 

15 047 tkr vilket är 1,14 % av verksamhetens nettokostnad. Resultatet klarar 

då miniminivån på 1,1 % som det finansiella målet anger. 

 

Beslutsunderlag 

Planeringsförutsättningar för budget 2018 
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Nämnderna  
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§ 13 Dnr KS 2017/58 

Förstudie kring kultur i Höga Kusten 

Beslut 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande 

 

Uppdra m till samhällsavdelningen att göra en förstudie kring kultur i Höga 

Kusten. 

 

Ärendet 

Avsnittet ”Plan för kultur” i kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2017 

fastslår att en förstudie ska göras kring kultur i Höga Kusten. 

Konstnärskluster med stor potential 

Kramfors är en konstnärstät kommun, och det är en tillgång kommunen har 

identifierat som ett utvecklingsområde i såväl varumärket som den politiska 

viljeinriktningen för 2016-19. En kartläggning av kulturella och kreativa 

näringar (förkortat KKN) i kommunen visar att Nordingrå är den plats där 

flest företagare inom KKN bor och verkar. Majoriteten ägnar sig specifikt åt 

konst och/eller konsthantverk. Mannaminne, Vännersta by med Järnsta 

kulturförening, Myller Kultur och Järnsta café, Kiörningsgården och 

Högbonden är exempel på unika kulturella mötesplatser i området. I 

Nordingrå finns även kommunens enda konstnärsverkstad och en välbesökt 

konstnärsrunda. 

Arbetet med den politiska viljeinriktningen 

Viljeinriktningen säger både att vi ska satsa på fler kulturprojekt, att Höga 

Kustens och Ådalens kulturvärden ska bidra till att stärka kommunens 

attraktivitet och att vi i framtiden ska ha fler mötesplatser för konstnärer och 

ett stärkt kulturellt tilltal. Samhällsavdelningen vill därför undersöka 

möjligheterna för att lyfta Nordingrå som ett nationellt nav för såväl 

kulturarbetare som kulturturism. 

Varför en förstudie? 

De kulturella aktörerna i Nordingrå är en blandning av företagare, ideella 

föreningar, nätverk och eldsjälar. Förstudien bör utreda 

 förutsättningarna för de enskilda aktörerna att växa 

 hur Nordingrå kan bli en än mer attraktiv plats för konstnärer och 

kulturarbetare att bosätta sig på  
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 hur de olika platserna och aktiviteterna kan paketeras och 

marknadsföras för att öka besöksnäringen i området 

 förutsättningarna för att skapa och driva ett projekt kring kultur i Höga 

Kusten 

Destination Höga Kusten och Höga Kusten Turism bör konsulteras i 

förstudien.´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 

Samhällsavdelningen  

BKU-förvaltningen  
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§ 14 Dnr KS 2017/27 

Upphandling 

Maskintjänster/lastbilstransporter  

Beslut 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande 

 

1. Tekniska avdelningen uppdras att upphandla ny entreprenör för 

kommunens behov av maskintjänster och lastbilstransporter för 

kommande femårsperiod.  

2. Enhetschef för gata/park bemyndigas att underteckna erforderliga 

handlingar. 

 

Ärendet 

Kramfors kommun har under många år anlitat entreprenörer för 

maskintjänster och lastbilstransporter.   

Senaste entreprenadperioden inleddes 2013 och är tre plus ett år. Sista året på 

den perioden är inledd vilket gör att ny upphandling måste startas under våren 

2017. Entreprenör har varit VTG. 

Arbeten som utförs under sommarhalvåret är förutom lastbilstransporter bland 

annat grävning, schaktning, planering, sandsopning, buskröjning, 

kranbilstjänster och väghyvling. 

Under vinterhalvåret är det grävning av enstaka vattenläckor men till största 

del vinterväghållning, plogning och sandning, av det kommunala vägnätet. 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 

Tekniska avdelningen 

Upphandlingsenheten  
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§ 15 Dnr KS 2016/545 

Redovisning av uppdrag att utreda 
nämndsorganisationen 

Beslut 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande 

 

Lägga rapporten till handlingarna. 

 

Ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-10-11 att uppdra till 

kommunchefen att belysa konsekvenser och möjligheter med en förändrad 

politisk organisation (förändrad nämndstruktur). 

 

I ärendebeskrivningen framgår att fokus skall ligga på kommunstyrelsen och 

miljö- och byggnämnden men det öppnas även för att översynen kan få 

konsekvenser för övriga nämnder. 

 

Kommunchefen har sammanställt en rapport som redovisar tre olika 

alternativ. 

 

De tre alternativen är: 

1. Ingen ändring.  

2. Miljö- och byggnadsnämnden avvecklas och förvaltningen blir en del 

av kommunledningsförvaltningen samt inrättande av en ny s.k. 

produktionsnämnd. 

3. Utöka miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde till att även 

omfatta tillväxt och utvecklingsfrågor, en s.k. 

samhällsbyggnadsnämnd. 

 

Beslutsunderlag 

Rapporten – Organisering av Kramfors kommun, 2017-01-25 

Reglementen för kommunstyrelsen och övriga nämnder, KS 2016/72 

 

Skickas till 
Samtliga nämnder inklusive revisionen. 

Gruppledare i KF 


