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§ 86 Information till kommunstyrelsen 

Diarienummer: KS 2022/26 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen tar del av följande information: 

 Anki Johnson, förvaltningschef, informerar om bildningsnämndens 
organisation och övergripande arbete. 

 Peter Carlstedt, kommundirektör, informerar om 
kommunledningsförvaltningens rapport. 

 Susanne Königsson, avdelningschef, presenterar projektet 
”Talangattraktion” 

 Karin Högström, kulturutvecklare, presenterar projektet ”att 
återvinna ett hem”.  
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§ 87 Byggsanktionsavgift för eldstad 

Diarienummer: MOB-2022-602 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastighetsägaren till  
ska betala 4830 kr i byggsanktionsavgift för ha installerat en 

braskamin utan startbesked.  

Lagstöd 

I Plan- och bygglagen 11 kap. 51, 53, 53 a, 57, 58 och 59 §§ finns 
bestämmelser om byggsanktionsavgifter  
  

Plan- och bygglag (2010:900) 3 § 8 och Plan- och byggförordning 
(2011:338) 6 kap. 5 § finns bestämmelser om anmälningspliktiga åtgärder.  

Skäl till beslut 

Installation av braskamin har skett i ett enbostadshus utan att anmälan är 
gjord och fastighetsägaren ska därför betala byggsanktionsavgift. 
Installation av eldstad kräver anmälan och startbesked.  

Ärendet 

Fastighetsägaren  har låtit installera en braskamin utan 
startbesked.  

Miljö och bygg startade ett tillsynsärende 2022-04-27 efter att 
fastighetsägaren anmälde att han installerat fyra eldstäder.  

I kommunikation med fastighetsägaren konstaterades att tre av eldstäderna 
gäller att befintliga ersatts med likvärdiga vilket inte kräver anmälan. 
Tillsynsärendet rör därför installationen av braskaminen placerad i köket.   

Fastighetsägaren meddelar 2022-05-18 att han avser att betala 
sanktionsavgiften och rättelse inte kommer ske. Fastighetsägaren har blivit 
informerad om att ärendet ska tas upp på Kommunstyrelsens möte och har 
möjlighet att yttra sig om det.  
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Anmälan om installation av eldstad är inlämnad i efterhand till miljö och 
bygg 2022-05-18.  

Byggsanktionsavgiften är beräknad på installation av en eldstad utan 
inlämnad anmälan eller startbesked enligt PBF 9 kap. 13§ 2 p. Avgiften 
beräknas då till 4830 kr. 

Avgift 

Byggsanktionsavgift 4830 kr 

Överklagandehänvisning 

Beslutet kan överklagas inom tre veckor. 

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggavdelningen, som vidaresänder beslutet till berörda.  
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§ 88 Ändring av stadsplan, Hermes 1 

Diarienummer: MOB-2021-1482 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta ändring av stadsplan för del av Kramfors 
kommun (kv Minerva, Hermes, Merkurius mfl). Ändringen avser 
fastigheten Hermes 1. 

Lagstöd 

Plan och bygglagen (PBL) 5 kap 27 § 

Ärendet 

Gällande stadsplan för Hermes 1, fastställd 30 augusti 1989, medger handel 
samt i vissa fall bostäder. På baksidan av byggnaden reglers marken med 
ringmark med beteckningen överbyggd gård. På grund av den nuvarande 
verksamhetens behov och platsens förutsättningen bedömer 
kommunstyrelsen att en överbyggd gård inte är aktuellt. Möjligheten att 
istället använda marken för komplementbyggnader anses vara mer lämpligt 
med tanke på de befintliga förutsättningarna. 

Beslutsunderlag 

Plankarta (expedieras vid beslut) 
Planbeskrivning (expedieras vid beslut) 
Samrådsredogörelse (expedieras vid beslut) 

Överklagandehänvisning 

Beslutet kan överklagas inom tre veckor. 

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggavdelningen, som vidaresänder beslutet till berörda.  
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§ 89 Upphävande av detaljplaner i Strinne 

Diarienummer: MOB-2021-1016 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att upphäva byggnadsplanerna för Strinne by för 
fastigheterna Hjälta 1:26, 1:34, Inholm 4:1 med flera.  

Lagstöd 

Plan och bygglagen (PBL) 5 kap § 27 

Skäl till beslut 

Syftet med upphävandet är att möjliggöra utveckling och förändring av 
planområdet över tid. Vidare är syftet även att befintliga fastigheter ska bli 
bättre anpassade efter rådande förhållanden. Nu gällande detaljplaner är från 
1957 respektive 1964 och är anpassade efter äldre ideal och förutsättningar. 
På platsen är exploateringstrycket mycket lågt och det finns fastigheter 
planlagda för bostäder som omfattas av outnyttjade byggrätter, varav viss 
mark idag används som jordbruksmark och ännu inte är avstyckad. Vidare 
finns även fastigheter med privata fastighetsägare planlagda för allmänt 
ändamål.  

När planerna upphävs gäller de generella bygglovskraven för ny bebyggelse 
inom sammanhållen bebyggelse. 

Ärendet 

Kramfors kommun har ett stort antal detaljplaner utifrån befolkningens och 
tätorternas storlek. På flera platser där gällande planer är anpassade efter 
äldre ideal och förutsättningar har under de senaste decennierna många 
frimärksplaner tillkommit för att möjliggöra byggande på befintliga 
fastigheter. På vissa platser i kommunen kan det även finnas ett större behov 
och nytta att upphäva planer istället för att ta fram ny. Exempelvis platser 
med mycket lågt exploateringstryck, där det finns mark planlagd för allmänt 
ändamål som är i privat ägo och som omfattar övervägande del äldre planer 
som tagits fram före kommunsammanslagningen 1974. 
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Utifrån ovan nämnda förutsättningar och de rådande förhållandena i Strinne 
bedöms det inte längre finnas ett behov att reglera bebyggelsen i området 
genom detaljplan.  

Beslutsunderlag 

Karta över upphävandeområdet (expedieras med beslutet) 
Planbeskrivning (expedieras med beslutet) 
Granskningsutlåtande (expedieras med beslutet) 

Överklagandehänvisning 

Beslutet kan överklagas inom tre veckor. 

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggavdelningen, som vidaresänder beslutet till berörda.  
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§ 90 Planbesked Bollstasågen 

Diarienummer: MOB-2022-702 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att påbörja arbetet med en ny detaljplan för att 
skapa förutsättning för Bollstasågen att utöka sin pågående verksamhet på 
del av fastigheten Bollsta 3:90, Uddenområdet. 

Lagstöd 

Plan och bygglagen (PBL) 5 kap 2 och 5 § 

Skäl till beslut 

Kommunstyrelsen bedömer att en utveckling av Bollstasågen är viktigt för 
den fortsatta utvecklingen av samhället Bollstabruk samt för kommunens 
näringsliv. I planarbetet ska Uddenområdets kulturhistoriska värde bedömas 
och beaktas utifrån sin roll i riksintresse Bollstabruk [Y 30]. 

Ärendet 

Tidigare gällande detaljplan för Uddenområdet upphävdes 2004 med syftet 
att planlägga området för industri/skyddsområde för sågverksindustrin. 
Planläggningen skulle ske när behovet fanns samt när Uddenområdets 
avveckling tidsmässigt klarlagts. Idag finns endast en boende kvar i området 
och ingen ny bostadsutveckling är aktuell. Området störs och klarar inte 
bullervärdena från sågen. 

Utveckling av Bollstasågen 

SCA vill använda området för att skapa förutsättningar för att utöka sin 
pågående verksamhet. SCA bedömer att området är det bästa alternativet för 
vidare utveckling av logistik, upplag och utlastning av färdig vara. I ansökan 
finns även förslag på ny infarts- och internväg samt GC-väg. Förslaget ska 
bland annat skapa en tryggare arbetsplats då rörelsen av tunga transporter 
minskar inom sågverksområdet.  

Beslutet bidrar till kommunens arbete mot ett brett och väl fungerande 
näringsliv.  
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Riksintresse 

Uddenområdet ingår i riksintresse för kulturmiljövård enlig miljöbalken 3 
kap 6§. Bebyggelsen består av de äldsta arbetarbostäderna som uppfördes 
för sågverkets anställda. Till bostäderna finns uthus, jordkällare och 
utrymmen för trädgårdsland. I översiktsplanen betraktas området som 
kulturhistoriskt värdefullt.  

Beslutsunderlag 

Översiktskarta med föreslaget planområdet (Expedieras med beslutet) 
Upphävande av detaljplan för Bollsta 3:90 mfl  
Värdebeskrivning för riksintresse Bollstabruk [Y 30] 

Avgift 

11 080 kr 

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggavdelningen, som vidaresänder beslutet till berörda.  

Protokoll KS 14 september
(Signerat, SHA-256 50404FE246E048F12AB25E5DFC0524235D3AAB98D0863EDE292672B162A96EB4)

Sida 12 av 42



Kramfors kommun 
Sammanträdesdatum 

2022-09-13 
Mötets diarienummer 

KS 2022/14 
Sida 

13 (41) 
 

Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 91 Kommunledningsförvaltningens rapport 2022 

Diarienummer: KS 2022/54 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna rapporten och se den som en del i fullgörandet av 
uppsiktsplikten. 

Ärendet 

Kramforsbon 

Redovisning av befolkning, sysselsättning och arbetsmarknad, det pågående 
arbetet med att nå målsättningen från Kommunfullmäktige om att 2025 ha 
Västernorrlands bästa företagsklimat, integration, barn och unga, Trygg i 
Kramfors, utvecklingsprojekt samt fysisk samhällsbyggnadsutveckling. 
Rapporten innehåller också en rapport från fritidsavdelningen pågående 
arbete. 

Medarbetare 

Vid jämförelse av december 2021 med samma period år 2020 har antalet 
tillsvidareanställda ökat med 68 medarbetare, samtidigt som tidsbegränsade 
anställningar exklusive vikariat har minskat med tre (3). 

Sjukfrånvaron för perioden januari till december har minskat från 8,83 % till 
8,28 %, vilket motsvarar minus 0,55 %. Frånvaron är dock fortsatt hög och 
kan främst förklaras av den eskalerade omikronpandemin.  

I mål och resursplanen för 2021 finns fem riktade uppdrag kopplade till 
perspektivet medarbetare. I rapporten kommenteras nuläget lite kort på 
dessa uppdrag.  

Ekonomi 

I ekonomiavsnittet redovisas nämndernas resultat, prognos, utvecklingen av 
skatter och statsbidrag, budget 2023, rullande 12 månaders nettokostnader, 
investeringar, likviditet och låneskuld samt upphandling.  

Kramfors visar på ett gott preliminärt resultat för 2021 men underskotten i 
välfärd och bildning består. Situationen är fortsatt tuff, med en befolkning 
som minskar och med en struktur med fler äldre och färre i arbetsför ålder.  
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En möjlighet för kommunen i år är bland annat det riktade statsbidrag för en 
ekonomi i balans under åren 2022-2024.  Den syftar till att stödja kommuner 
och regioner med särskilt svag ekonomi. Kommunen håller på att jobba 
fram åtgärder som kan göras och vad det kommer att kosta. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens rapport 2022-02-15, KS 2022/54 
Månadsrapport-Personalnyckeltal-Hela kommunen-dec-21, KS 2022/54 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 
Förvaltningschefer 
Revisionen 
Kommunfullmäktige  
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§ 92 Beslut om reglemente för den gemensamma 
överförmyndarnämnden Kramfors och Härnösands 
kommun 

Diarienummer: KS 2022/432 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag till nästa instans 

1. Anta reglemente för Kramfors och Härnösands kommuns 
gemensamma överförmyndarnämnd. 

2. Beslutet gäller under förutsättning att Härnösands kommun fattar 
erforderliga beslut 

Ärendet 

Kommunfullmäktige i Härnösands kommun och Kramfors kommun 
beslutade 2022-06-20 att inrätta en gemensam nämnd från och med 2023-
01-01. Härnösands kommun ska enligt beslutet vara värdkommun och 
Kramfors kommun ska vara samarbetskommun. Regelverket för tillsättande 
av gemensam nämnd mellan kommuner framgår i 9 kap. 19–36 §§ 
kommunallagen (2017:72).  

Bakgrunden till beslutet om en gemensam överförmyndarnämnd är att 
Regeringen beslutade den 18 juli 2019 att tillkalla en särskild utredning för 
att göra en översyn över reglerna om gode män och förvaltare. 
Sammanfattningsvis pekar utredningen (SOU 2021:36) mot att 
överförmyndarnämnd ska vara obligatorisk organisationsform, samt att 
överförmyndarnämnden ska åläggas fler och mer komplexa uppgifter. Som 
ett led i fortsatt kvalitets- och utvecklingsarbete genom samarbete beslutade 
respektive kommunfullmäktige i Härnösands och Kramfors att bilda en 
gemensam överförmyndarnämnd. 

Det övergripande syftet med en gemensam Överförmyndarnämnd är att 
åstadkomma förbättringar för de personerna som har behov av 
ställföreträdare och samtidigt stödja och stärka ställningen för huvudmännen 
i linje med SOU 2021:36.  

Reglementet anger den gemensamma överförmyndarnämndens 
ansvarsområden och övergripande uppgifter.  
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Överförmyndarnämnden ska bestå av sju ledamöter och sju ersättare, varav 
Härnösands kommun har fyra ledamöter och fyra ersättare och Kramfors 
kommun har 3 ledamöter och tre ersättare. 

Härnösands kommun utser ordförande och vice ordförande för den 
gemensamma Överförmyndarnämnden. 

Beslutsunderlag 

Gemensamt reglemente för överförmyndarnämnden 
Beslut - KF 2022-06-20 53§ 

Beslutet skickas till 

Härnösands kommun 
Ekonomienheten 
Revisionen   
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§ 93 Beslut om samarbetsavtal för den gemensamma 
överförmyndarnämnden Kramfors och Härnösands 
kommun 

Diarienummer: KS 2022/369 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag till nästa instans 

1. Godkänna samarbetsavtalet gällande gemensam 
Överförmyndarnämnd Härnösand Kramfors. 

2. Avtalet träder i kraft 2023-01-01. 
3. Beslutet gäller under förutsättning att Härnösands kommun fattar 

erforderliga beslut.  

Ärendet 

Kramfors kommun och Härnösands kommun beslutade 2022-06-20 att 
inrätta en gemensam överförmyndarnämnd där Härnösands kommun är 
värdkommun och Kramfors kommun är samarbetskommun. 

Respektive kommunfullmäktige i samverkande kommuner beslutade att 
uppdra till kommunstyrelsen att återkomma till kommunfullmäktige i 
Härnösand och Kramfors med ett reglemente samt ett samarbetsavtal i 
september 2022. 

2022-02-18 ingick Härnösand och Kramfors kommun ett samverkansavtal 
som beskriver överenskommen samverkan i den gemensamma 
tjänstemannaorganisationen. Samverkansorganisationen har varit i drift 
sedan januari 2022. 

Föreliggande samarbetsavtal reglerar vad respektive kommun ansvarar för. 
Samt: 

 Att det åligger både värdkommun (Härnösand) och 
samarbetskommun (Kramfors) att bidra till införande och 
genomförande för att möjliggöra bildandet av en gemensam nämnd 
inom stipulerad tid. 

 Att reglementet för den gemensamma nämnden fastställs av 
kommunfullmäktige i båda kommunerna. 

 Hur kostnader fördelas och vilken kommun som betalar ut ersättning 
till förtroendevalda i nämnden. 
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 Hur respektive kommunfullmäktige får insyn i förvaltningen, 
ekonomiska ställning samt hur verksamheten utvecklas. 

 Slutarkivering av nämndens dokument och var de förvaras. 
 Inkallelseordning 
 Regressrätten 
 Samt avtalets utformning och förfarande vid eventuell tvist i 

tolkning eller tillämpning av samarbetsavtalet. 

Beslutsunderlag 

Samarbetsavtal gemensam överförmyndarnämnd Härnösand Kramfors 

Beslutet skickas till 

Härnösands kommun 
Ekonomienheten 
Revisionen   
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§ 94 Motion om krav på efterlevnad av 2000/60/EG av 
vattenkraftleverantörer till kommunen 

Diarienummer: KS 2021/583 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag till nästa instans 

Avslå motionen. 

Ärendet 

Mark Collins (-) har den 22 november 2021 lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige som handlar om krav på efterlevnad av 2000/60/EG av 
vattenkraftleverantörer till kommunen. 

I motionen hemställs: 

”Kräv av samtliga el leverantörer att EU ramdirektiv 2000/60/EG skall 
gälla för deras verksamhet för att kunna sluta elavtal med Kramfors 
kommun” 

Motionären skriver att Kramfors kommun som inte själv har vattenkraft bör 
kräva att EU direktiv (2000/60/EG) skall gälla för vattenkraftleverantörer 
vid tecknandet av elavtal. Motionären påstår att fisken i Ångermanälven dör 
av utmattning vid Sollefteå kraftverk och att nästa generation viltlevande lax 
dör med dem. 

Kommunstyrelsens yttrande 

Som motionären själv skriver så har Kramfors kommun inget ansvar över 
något vattenkraftverk.  

Länsstyrelsen kommer att leda en samverkansprocess för prövningsgruppen 
Ångermanälven där verksamhetsutövarna ska lämna in en ansökan till 
domstol för prövning av moderna miljövillkor senast den 1 feb 2026. Syftet 
med samverkan är att sammanställa underlag för prövningen i mark-och 
miljödomstolen. Detta för att säkerställa att verksamheter i en 
prövningsgrupp ska kunna förses med moderna miljövillkor enligt 
miljöbalken samtidigt som effektiv tillgång till vattenkraftsel tillgodoses. 
Verksamhetsutövarna ska i samverkansprocessen presentera olika 
miljöanpassningsåtgärder utifrån förutsättningarna vid deras anläggning 

Protokoll KS 14 september
(Signerat, SHA-256 50404FE246E048F12AB25E5DFC0524235D3AAB98D0863EDE292672B162A96EB4)

Sida 19 av 42



Kramfors kommun 
Sammanträdesdatum 

2022-09-13 
Mötets diarienummer 

KS 2022/14 
Sida 

20 (41) 
 

Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
     

 

medan Länsstyrelsen ska analysera behovet av miljöanpassningsåtgärder 
och, i möjligaste mån, göra en prioritering av dessa. 

Vid avrop av el från Adda inköpscentral (tidigare SKL Kommentus 
Inköpscentral) ska EU ramdirektiv 2000/60/EG gälla under förutsättning att 
avropet gäller grön el.  

Samråd  

Samråd har skett med samhällsavdelningen, upphandlingsenheten samt med 
Länsstyrelsen Västernorrland. 

Beslutsunderlag 

Mark Collins (-) motion om krav på efterlevnad av 2000/60/EG av 
vattenkraftleverantörer till kommunen, 2021-11-22, KS 2021/583 

Beslutet skickas till 

Mark Collins (-)  
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§ 95 Motion om sponsringspolicy för idrottare 

Diarienummer: KS 2021/475 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag till nästa instans 

Avslå motionen. 

Deltar ej i beslut 

Anna Strand Proos (M) deltar inte i beslutet. 

Ärendet 

Bengt Sörlin (SD) har den 28 september 2021 lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige som handlar om sponsringspolicy. 

I motionen hemställs:  

”Ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en policy för sponsring av 
idrottsmän utifrån prestation. Samt att kostnad för detta årligen 
budgeteras.” 

Motionären skriver att marknadsföring kan vara dyrt och ändå inte nå fram 
till de som vi vill nå. Istället föreslås att kommunen ska använda sig av 
”idrottsmänniskor” som får olika stöd beroende på nivån dessa tävlar på. 

Kommunstyrelsens yttrande 

Kramfors kommun arbetar aktivt med att jämställdhetsintegrera sin 
organisation. Kommunen ska bemöta medborgare med ett jämställt och 
dessutom jämlikt förhållningssätt, vilket innebär att det aldrig är ok att 
särskilja utifrån enskild kvinnas/mans eller flickas/pojkes tävlingsnivå eller 
kön. 

Kramfors kommun har arbetat fram en riktlinje för marknadsföring som 
bereds för beslut i kommunfullmäktige under hösten, KS 2022/399. 
Riktlinjen är ett ramverk för kommunkoncernen och ska bidra till att skapa 
en gemensam syn på marknadsföring som ett strategiskt verktyg i syfte att 
öka attraktionskraften så att fler vill bosätta sig, verka i och besöka 
kommunen.  

All sponsring som kommunen engagerar sig i är en marknadsföringsinsats. 
Med sponsring avses ett ekonomiskt samarbete som innebär att en part 
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stödjer en annan part med pengar, varor eller tjänster mot en definierad 
motprestation. Sponsring ska dokumenteras skriftligen genom avtal och 
samordning ska ske och vara granskad utifrån vision, mål och krav/villkor 
för sponsring.  

Med anledning av att riktlinje för marknadsföring är under framtagande ser 
inte kommunstyrelsen något behov av ytterligare styrdokument för ämnet.   

Samråd  

Samråd har förts med Kultur och fritidsenheten och Kommunikation- och 
kundtjänstenheten.  

Beslutsunderlag 

Bengt Sörlin (SD) motion om framtagandet av en sponsringspolicy, 2021-
09-28, KS 2021/475 

Beslutet skickas till 

Bengt Sörlin (SD)  
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§ 96 Motion om utsmyckning av öde fastigheter i Nyland 

Diarienummer: KS 2021/586 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag till nästa instans 

Avslå motionen. 

Ärendet 

Mark Collins (-) har den 24 november 2021 lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige som handlar om önskemål att kommunen ska utlysa en 
konsttävling i Nyland. 

I motionen föreslås det att kommunen skall:   

”Utlysa konst tävling i Nyland för att omvandla fula ödebyggnader till 
konst” 

Motionären skriver att delar av Nyland förfallit och att ödehus och lokaler är 
allt för framträdande. Motionären menar att den utvecklingen kan vändas 
genom att ödehusen får bli utgångspunkt för konstnärlig fantasi och att på så 
sätt kan Nyland bli en konstnärs- och turistattraktion samt uppmuntra till 
renovering av öde hus och inflyttning till byn. 

Kommunstyrelsens yttrande 

Ödehus, livsmiljö och inflyttning är en viktig fråga för kommunen och som 
ett flertal avdelningar arbetar kontinuerligt med i olika former. Ett aktuellt 
projekt för detta är "Att återvinna ett hem - livsstilsmigration och drömmen 
om landet" där kommunen arbetar tillsammans med Umeå universitet med 
stöd av statliga Vinnova. Projektet ska undersöka dels hur vi kan skapa 
estetiska, hållbara och inkluderande livsmiljöer i våra serviceorter på 
landsbygden, dels hur vi kan tillgängliggöra och skapa boende för fler 
personer, genom att ta tillvara på så kallade ödehus. Sedan hösten 2021 har 
kommunen också anställt en projektledare för att arbeta heltid med frågor 
om inflyttning till kommunen. 

Enligt plan- och bygglagen kapitel 8 14-16 §§ ska byggnader och tomter 
hållas i vårdat skick och underhållas samt skötas så att olyckor och 
olägenheter inte uppstår. På ovårdade och nedskräpade tomter jobbar 
kommunen med beslut om förelägganden enligt plan- och bygglagen. 
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För ödehus som inte går att rädda, och som gör omgivningen estetiskt 
mindre tilltalande finns det förutom det ovan beskrivna arbetet med 
myndighetsutövning ett samarbete mellan miljö- och byggavdelningen och 
tekniska avdelningen där man i dialog med allmänheten arbetar med 
möjligheten köpa in och riva hus.  

Beslutsunderlag 

Mark Collins (-) Motion om Konstnärlig utsmyckning av öde fastigheter i 
Nyland, 2021-11-24, KS 2021/586 

Beslutet skickas till 

Mark Collins (-)  
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§ 97 Årsredovisning 2021 Kommunalförbundet Partnerskap 
Inland Akademi Norr 

Diarienummer: KS 2022/263 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen väljer att inte yttra sig i ärendet och överlämnar därmed 
ärendet till kommunfullmäktige för beslut. 

Ärendet 

Beredning av ärenden och kommunstyrelsens roll  

Kommunallagen (kap 5) reglerar hur ärenden som kommunfullmäktige 
beslutar om ska beredas. 26 § Innan ett ärende avgörs av fullmäktige, ska 
det ha beretts antingen av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör 
eller av en fullmäktigeberedning.  

28 § Styrelsen ska alltid ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som har beretts 
av en annan nämnd eller av en fullmäktigeberedning.  

Styrelsen ska lägga fram förslag till beslut i ett ärende, om inte någon 
annan nämnd eller en fullmäktigeberedning har gjort det.  

När det gäller det aktuella beslutet om årsredovisning för Partnerskap Inland 
Akademi Norr för 2021 innebär kommunallagen att kommunstyrelsen har 
rätt att yttra sig men inte någon skyldighet att göra så. Bildningsnämndens 
beslut går således direkt till kommunfullmäktige och ett eventuellt yttrande 
från kommunstyrelsen blir ett beslutsunderlag till det ärendet. 

Beslutsunderlag 

Partnerskap Inland-Akademi Norr, årsredovisning 2021 
Revisorerna i kommunalförbundet i Partnerskap Inland-Akademi Norr, 
revisionsberättelse för år 2021, daterad 2022-04-21  
Protokoll från direktionsmöte 2022-02-24 
Beslut Bildningsnämnden 2022-06-01 §33 Årsredovisning 2021 
Kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr 
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Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 98 Ansvarsfrihet 2021 Kommunalförbundet Partnerskap 
Inland Akademi Norr 

Diarienummer: KS 2022/262 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen väljer att inte yttra sig i ärendet och överlämnar därmed 
ärendet till kommunfullmäktige för beslut. 

Ärendet 

Beredning av ärenden och kommunstyrelsens roll 

Kommunallagen (kap 5) reglerar hur ärenden som kommunfullmäktige 
beslutar om ska beredas. 26 § Innan ett ärende avgörs av fullmäktige, ska 
det ha beretts antingen av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör 
eller av en fullmäktigeberedning.  

28 § Styrelsen ska alltid ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som har beretts 
av en annan nämnd eller av en fullmäktigeberedning.  

Styrelsen ska lägga fram förslag till beslut i ett ärende, om inte någon 
annan nämnd eller en fullmäktigeberedning har gjort det.  

När det gäller det aktuella beslutet om ansvarsfrihet för Partnerskap Inland 
Akademi Norr för 2021 innebär kommunallagen att kommunstyrelsen har 
rätt att yttra sig men inte någon skyldighet att göra så. Bildningsnämndens 
beslut går således direkt till kommunfullmäktige och ett eventuellt yttrande 
från kommunstyrelsen blir ett beslutsunderlag till det ärendet. 

Beslutsunderlag 

Partnerskap Inland-Akademi Norr, årsredovisning 2021  
Revisorerna i kommunalförbundet i Partnerskap Inland-Akademi Norr, 
revisionsberättelse för år 2021, daterad 2022-04-21  
Protokoll från direktionsmöte 2022-02-24 
Beslut Bildningsnämnden 2022-06-01 §32 Ansvarsfrihet 2021 
Kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr 
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Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 99 Parkeringsstrategi Kramfors stad 

Diarienummer: KS 2022/349 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag till nästa instans 

Godkänna parkeringsstrategin för Kramfors stad. 

Ärendet 

Samhällsavdelningen har tagit fram ett förslag för parkeringsstrategi för 
Kramfors stad. Syftet med dokumentet är att beskriva strategier för hur 
arbetet med parkering ska bedrivas i Kramfors stad. 

Strategidokumentet ska ge vägledning i kommande plan- och byggprocesser 
vid om- och nybyggnation. 

Genom detta tas ett helhetsgrepp om parkeringssituationen i Kramfors stad 
vilket betyder att tillgången till besöksparkering för handel, 
arbetsplatsparkering och liknande säkerställs.  

Måluppfyllelse   

Parkeringsstrategin utgår från olika styrdokument såsom Fördjupad 
översiktsplan för Kramfors stad samt Program för hållbarhet. Ambitionen är 
att detta ska öka stadens attraktivitet och stärka förutsättningarna för handel 
och fler bostäder samtidigt som det är en del i arbetet för förbättrad 
folkhälsa och minskade klimatutsläpp. 

Agenda 2030  

Genom att arbeta aktivt med parkeringsfrågor kan förutsättningarna öka för 
att korta resor byts från bil till gång- och cykel, vilket bland annat påverkar 
klimatutsläppen. 

Ekonomi och finansiering  

Det är ingen kostnad kopplat till antagandet av denna strategi. Däremot 
måste kommunen ta fram denna strategi som en motprestation för den 
statliga medfinansieringen av Kungsgatans ombyggnation. 

Samråd 

Parkeringsstrategin har funnits på kommunens hemsida under sommaren 
2022. I samband med det har även synpunkter efterfrågats. Det har inte 
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inkommit några synpunkter. I övrigt så har dokumentet tagits fram i 
projektform med styrgrupp, referensgrupp och arbetsgrupp. I arbetsgruppen 
har representanter från Miljö och bygg, tekniska, samhällsavdelningen samt 
Kramfors handel deltagit. Det har även skett en särskild dialog där 
bygglovshandläggare fått ta del av materialet.  

Beslutsunderlag 

Parkeringsstrategi för Kramfors stad, KS 2022/349 

Beslutet skickas till 

Tekniska avdelningen, enheten för gata och park 
Samhällsavdelningen, enheten Näringsliv och utveckling 
Krambo 
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§ 100 Aktualiseringsbeslut för renhållningsordning med 
avfallsplan och renhållningsföreskrifter för Kramfors 
kommun 

Diarienummer: KS 2022/403 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen väljer att inte yttra sig i ärendet och överlämnar därmed 
ärendet till kommunfullmäktige för beslut. 

Ärendet 

Beredning av ärenden och kommunstyrelsens roll: 

Kommunallagen (kap 5) reglerar hur ärenden som kommunfullmäktige 
beslutar om ska beredas. 26 § Innan ett ärende avgörs av fullmäktige, ska 
det ha beretts antingen av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör 
eller av en fullmäktigeberedning.  

28 § Styrelsen ska alltid ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som har beretts 
av en annan nämnd eller av en fullmäktigeberedning.  

Styrelsen ska lägga fram förslag till beslut i ett ärende, om inte någon 
annan nämnd eller en fullmäktigeberedning har gjort det.  

När det gäller beslutet om ” Aktualiseringsbeslut för renhållningsordning 
med avfallsplan och renhållningsföreskrifter för Kramfors 
kommun” innebär kommunallagen att kommunstyrelsen har rätt att yttra sig 
men inte någon skyldighet att göra så. Produktionsnämndens beslut går 
således direkt till kommunfullmäktige och ett eventuellt yttrande från 
kommunstyrelsen blir ett beslutsunderlag till det ärendet. 

Beslutsunderlag 

Renhållningsordning med renhållningsföreskrifter 2015-2019, antagen 
2015-02-23 
Beslut Produktionsnämnden 2022-06-08 § 26 
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Beslutet skickas till 

Tekniska avdelningen 
Kommunfullmäktige  
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§ 101 Riktlinje för ekonomisk ersättning till förtroendevalda i 
Kramfors kommun  

Diarienummer: KS 2022/412 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen väljer att inte yttra sig i ärendet och överlämnar därmed 
ärendet till kommunfullmäktige för beslut. 

Reservation 

Anna Strandh Proos (M), Ida Stafrin (C), Anders Åkerman (C), Birgitta 
Widerberg (C), Inga-Britt Andersson (C), Björn Sjödin (SD). reserverar sig 
till förmån för Ida Stafrins (C) yrkande.  

Ärendet 

Beredning av ärenden och kommunstyrelsens roll 

Kommunallagen (kap 5) reglerar hur ärenden som kommunfullmäktige 
beslutar om ska beredas. 26 § Innan ett ärende avgörs av fullmäktige, ska 
det ha beretts antingen av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör 
eller av en fullmäktigeberedning.  

28 § Styrelsen ska alltid ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som har beretts 
av en annan nämnd eller av en fullmäktigeberedning.  

Styrelsen ska lägga fram förslag till beslut i ett ärende, om inte någon 
annan nämnd eller en fullmäktigeberedning har gjort det.  

När det gäller det aktuella beslutet om en ny riktlinje för ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda innebär kommunallagen att kommunstyrelsen 
har rätt att yttra sig men inte någon skyldighet att göra så. 
Arvodesberedningens beslut går således direkt till kommunfullmäktige och 
ett eventuellt yttrande från kommunstyrelsen blir ett beslutsunderlag till det 
ärendet. 
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Yrkande 

Anna Strandh Proos (M) yrkar på återremiss med motiveringen att ärendet 
ska gå på en formell remissrunda till alla partier.  I andra hand yrkar hon 
bifall till Ida Stafrins (C) yrkande.  

Ida Stafrin (C) yrkar på att § 2 i kapitel 3. stryks. 

Beslutsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas avslag till återremissen, 
att ärendet ska avgöras idag, och på bifall till återremiss. 
Propositionsordningen godkänns. Efter ställd proposition finner ordförande 
att ärendet ska avgöras idag. Votering begärs och verkställs.  

Ordförande meddelar att proposition kommer att ställas på bifall eller avslag 
till Anna Strand Proos (M) återremissyrkande genom votering. Ordförande 
meddelar följande: 
 
Ja-röst för avslag till återremiss. 
Nej-röst för bifall till återremiss. 

Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. 

Omröstningsresultat 

Med 14 ja-röster och 1 nej-röst beslutar kommunstyrelsen att avslå Anna 
Strandh Proos (M) återremissyrkande. 

Beslutande Röst 

Malin Svanholm (S), ordförande Ja 
Peter Hedberg (S) Ja 
Eva Lygdman (S) Ja 
Tommy Swärdh (S) Ja 
Siw Sachs (S) Ja 
Eleonora Asplund (S) Ja 
Susanne Viklund (S) Ja 
Jon Björkman (V), 1:e vice ordförande Ja 
Nina Orefjärd (V) Ja 
Ida Stafrin (C), 2:e vice ordförande Ja 
Anders Åkerman (C) Ja 
Birgitta Widerberg (C) Ja 
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Beslutande Röst 

Inga-Britt Andersson (C) Ja 
Anna Strandh Proos (M) Nej 
Björn Sjödin (SD) Ja 

Beslutsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall eller avslag 
till Ida Stafrins (C) m.fl. ändringsyrkande. Propositionsordningen godkänns. 
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar 
avslå ändringsyrkandet. Votering begärs och verkställs.  
 
Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall eller avslag 
till Ida Stafrins (C) m.fl. ändringsyrkande genom votering. Ordförande 
meddelar följande:  
 
Ja-röst till avslag ändringsyrkande. 
Nej-röst till bifall ändringsyrkande.  

Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. 
  

Omröstningsresultat 

Med 8 ja-röster, 6-nej röster och en som avstår beslutar kommunstyrelsen 
att avslå Ida Stafrins (C) m.fl. ändringsyrkande. 

Beslutande Röst 

Malin Svanholm (S), ordförande Ja 
Peter Hedberg (S) Ja 
Eva Lygdman (S) Ja 
Tommy Swärdh (S) Ja 
Siw Sachs (S) Ja 
Eleonora Asplund (S) Ja 
Susanne Viklund (S) Ja 
Jon Björkman (V), 1:e vice ordförande Avstår 
Nina Orefjärd (V) Ja 
Ida Stafrin (C), 2:e vice ordförande Nej 
Anders Åkerman (C) Nej 
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Beslutande Röst 

Birgitta Widerberg (C) Nej 
Inga-Britt Andersson (C) Nej 
Anna Strandh Proos (M) Nej 
Björn Sjödin (SD) Nej 

Beslutsunderlag 

Förslag till riktlinje för ekonomisk ersättning till kommunalt 
förtroendevalda 
Beslut - Arvodesberedningen 2022-09-06 § 2 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 102 Delgivningar 2022 kommunstyrelsen 

Diarienummer: KS 2022/23 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Notera delgivningarna till protokollet. 

Ärendet 

Ang protokoll Kommunhus.pdf  

Ang protokoll Krambo.pdf 

Ang protokoll Kramfast.pdf 

Beslut transportillstånd.pdf 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-30 Tilläggsbudgetering för ökade 
personalkostnader 2022-års löneöversyn.docx  

Kommunfullmäktige 2022-06-20 (2022-06-20 KF §50).docx  

Rapport Fördjupad ekonomisk prognos per 2022-04-30.docx   

Revisorernas Projektplan för delårsbeslut och årsredovisningar.pdf  

Slutrapport ny förskola Kramfors stad.docx 

Välfärdsnämnden 2022-06-02 §33 Handlingsplan utifrån perspektiv 
medarbetare.docx 

Välfärdsnämnden 2022-06-02 §34 Fördjupad ekonomisk prognos per sista 
april.docx  

Välfärdsnämnden 2022-06-02 §35 handlingsplan budget 2022.docx  

Välfärdsnämnden 2022-06-02 §36.docx 

Välfärdsnämnden 2022-06-02 §37.docx 

Yttrande Revisionsgranskning av hemtjänst.docx  

Yttrande revisionsgranskning barnkonventionen.docx  

Justerat protokoll arvodesberedningen 2022-09-06.pdf   
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§ 103 Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2022 

Diarienummer: KS 2022/24 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Notera delegationsbesluten till protokollet. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande, utskott och 
tjänstemän enligt delegationsbestämmelser antagna av kommunstyrelsen. 
Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen, men redovisningen 
innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa besluten. 
Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering. 

30 Babelsbergsvägen.pdf 

30 Drottninggatan.pdf 

30 Gränsgatan.pdf 

30 Sporthallsvägen.pdf 

Ansökan om förbud mot trafik med fordon på Limstagatan, Biblioteksgatan, 
Torggatan och Bruksgatan.pdf  

Delegationsbeslut Förändrad lönesättning för bygglovshandläggare.pdf 

Delegationsbeslut Komplettering av svar på revisionsrapporten om 
granskning av arbetet med barnkonventionen.pdf  

Delegationsbeslut miljö och bygg 23 maj till 25 augusti 2022.docx  

Delegationsbeslut synpunkter på underrättelse före beslut 
arbetsmiljöverket.pdf 

Delegationsbeslut Systemförvaltningsplan Hypergene.pdf 

Införa lokal trafikföreskrift för högsta tillåtna hastigheter inom Kramfors 
tättbebyggda områden.pdf  

Karta vägavstängning.png 
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§ 104 Avsägelse (S) som ledamot i kommunstyrelsen 
arbetsutskott 

Diarienummer: KS 2022/434 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Entlediga Peter Hedberg (S) som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott 
från 2022-09-23. 

Ärendet 

Peter Hedberg (S) har skriftligen avsagt sig uppdraget som ledamot i 
kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse daterad 2022-09-12 

Beslutet skickas till 

Nämndsekreterare 
HR  
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§ 105 Val av (S) som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott 

Diarienummer: KS 2022/436 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Välja Eva Lygdman (S) till ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott från 
2022-09-23. 

Ärendet 

Nominering har inkommit att välja Eva Lygdman (S) till ledamot i 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslutet skickas till 

HR 
Nämndsekreterare  
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§ 106 Val av (S) som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott 

Diarienummer: KS 2022/437 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Välja Osman Saidabdala (S) till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott 
från 2022-09-23. 

Ärendet 

Nominering har inkommit till att välja Osman Saidabdala (S) till ersättare i 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslutet skickas till 

HR 
Nämndsekreterare 
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