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Siv Sundström, chef miljö- och byggavdelningen, deltar digitalt § 124
Susanne Königson, chef samhällsavdelningen, § 124
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§ 124

Dnr: KS 2021/18

Information
Slutlig beslutsinstans
Kommunstyrelsen
Beslut
Lägga informationen med godkännande till handlingarna.
Ärendet
Kommunstyrelsen får ta del av följande information:

Justerandes sign

-

Peter Levin, avdelningschef tekniska kontoret, informerar om VArenhållningstaxor.

-

Märith Löfgren, verksamhetsutvecklare miljö- och byggavdelningen,
informerar om en remiss om riskklassning av livsmedelsverksamhet.

-

Erika Sjögren, verksamhetsutvecklare, informerar om arbetet med
verksamhetsplanen.

-

Peter Carlstedt, kommundirektör, informerar om
kommunledningsförvaltningens rapport.

-

Patrik Asplund, enhetschef fritidsenheten, informerar om
Ridhusprojektet.

-

Henrik Ericson, nämndsekreterare, informerar om införandet av ett
nytt mötesverktyg.

-

Erika Sjögren, verksamhetsutvecklare, leder styrelseledamöterna i en
utvärdering om olika delar i styrelsearbetet och styrelseuppdraget.

-

Kommunstyrelsen ges möjlighet att ställa frågor med anledning av
ärendelistan.
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Fastighetsägaren har blivit informerad om att ärendet ska tas upp på
Kommunstyrelsens möte och har fram tills 2021-09-23 att yttra sig om det.
Anmälan om installation av eldstad är inlämnad i efterhand till miljö och
bygg 2021-09-08.
Byggsanktionsavgiften är beräknad på installation av en eldstad utan
inlämnad anmälan eller startbesked enligt PBF 9 kap. 13§ 2 p. Avgiften
beräknas då till 4760 kr.
Avgift
Byggsanktionsavgift 4760 kr
Överklagningshänvisning
Beslutet kan överklagas inom tre veckor, läs mer i bilagan.
Beslutet skickas till
Miljö- och byggavdelningen, som vidaresänder beslutet till berörda.
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§ 126

Dnr: MOB-2021-1174

Strandskyddsdispens för utvidgning av gästhamn
Slutlig beslutsinstans
Kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen lämnar strandskyddsdispens för utvidgning av gästhamn
med gångstigar, en kaj och ett servicehus på fastigheten
För dispens gäller följande:
Det som ritats in på kartan får utföras.
Detta beslut innebär endast dispens från strandskyddsbestämmelserna.
För att få utföra åtgärderna behöver ni söka bygglov.
Lagstöd
7 kap 18 c§ pkt 4 Miljöbalken (198:808)
Skäl till beslut
Det är stort tryck på besöksnäringen och det behövs mer service i området
för både båtgäster och vandrare. Den enda möjligheten för att utvidga
gästhamnen är på denna sida viken, mitt emot den befintliga och i lika
skyddat läge. Det finns därför skäl att ge dispens för att utvidga pågående
verksamhet. Befintligt servicehus har idag för låg kapacitet och ligger också
för långt ifrån den blivande kajen. Den nya gästhamnen behöver därmed
även ett servicehus.
Kajen byggs i ett brant, bergigt område med lite växtlighet. Stigen görs i ett
område med tät slyskog med i huvudsak lövträd. Det blir därmed ingen
väsentlig påverkan på växt- och djurlivet i området.
Ärendet
Gästhamnen är för liten och den innersta delen kan bara användas av små
båtar. Sökanden vill nu utöka gästhamnen och även kunna erbjuda bättre
service och mer boende i området. Det finns ingen möjlighet att utvidga
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gästhamnen där den ligger utan utvidgningen görs på andra sidan viken där det
också är betydligt bättre djupförhållande. Ansökan innehåller en ny kaj, en ny
servicebyggnad samt en gångstig mellan gamla och nya hamnen. Stugorna byggs
utanför strandskyddat område.
Bakgrund
Det är 100 meter strandskydd från havet i området. I kartan finns ett kort sträcka
markerad som bäck. Den börjar i en samfälld yta mitt på åkern och sen finns en
smal samfällighet ”uppströms”. Den större samfälligheten har som ändamål
kvarnplats och den smala floddike. Detta gör att vi anser att även det blå strecket
är ett dike och därmed finns inget strandskydd där.
Längst in i Lövvik finns en gammal sjöbodsmiljö med ett 10-tal byggnader.
Innersta delen av viken är väldigt grund och några av sjöbodarna står nu på grund
av landhöjningen helt på land. I mitten av 70-talet byggdes en gästhamn och i en
av sjöbodar finns service till gästhamnen men även 2 uthyrningsrum. Gästhamnen
har de senaste åren renoverats och bl. a kompletterats med latrintömning.
Upplysningar
Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd dispensen avser inte
har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet
vunnit laga kraft.
Länsstyrelsen kan överpröva miljö- och bygg beslut inom tre veckor från den dag
då beslutet kommit in till länsstyrelsen.
Avgift: 4 930 kronor
Överklagningshänvisning
Beslutet kan överklagas inom tre veckor, läs mer i bilagan.
Beslutet skickas till
Miljö och bygg, som vidaresänder beslutet till berörda.
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§ 127

Dnr: MOB-2021-348

Nybyggnad av padelhall
Slutlig beslutsinstans
Kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beviljar förhandsbesked för nybyggnad av padelhall som
inrymmer ca 6-8 banor på fastigheten Björsta 8:77.
Exakt placering och utformning av padelhall, parkeringsytor, infart m.m. ska
avgöras i bygglovet.
Lagstöd
9 kap. 17och 39 §§ plan- och bygglagen
Skäl till beslut
Ansökan bedöms uppfylla kraven för lokalisering av bebyggelse enligt 2
kap. 1–6 och 9–11 §§ PBL. Platsen anses lämplig för padelhall och det finns
därför förutsättningar att lämna förhandsbesked.
Ett förhandsbesked gäller bara lokaliseringen. Exakt placering och
utformning av byggnad mm avgörs i bygglovet. I prövningen ingår också
krav på isolering mm som gör att ljudet till omgivningen inte blir över
riktvärden för verksamheter.
Ärendet
Tekniska avdelningen i Kramfors Kommun ansöker om förhandsbesked för
nybyggnad av padelhall. Padelhallen ska inrymma ca 6-8 banor.
Fastigheten Björsta 8:77 ligger utanför planlagt område. Den ägs av
Kramfors Kommun och angränsar till en befintlig camping. På fastigheten
finns det en badplats för allmänheten och en fotbollsplan. Närmaste hus
ligger cirka 100 meter från fastigheten Björsta 8:77. Den aktuella fastigheten
har en area på ca 56291 m², den tilltänkta platsen där padelhallen ska byggas
(fotbollsplanen) är ca 5900 m². Det finns kommunala ledningar för vatten
och avlopp framdragna till fastighetsgränsen.
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Yttranden
Berörda grannar har getts möjlighet att yttra sig.
Ägaren till campingen har lämnat synpunkter på utformning, risk för buller
osv. Det är frågor som kommer att hanteras i bygglovet.
Upplysningar

Förhandsbeskedet ger inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. För att påbörja
åtgärden krävs även bygglov och startbesked.
Förhandsbeskedet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som
görs inom två år från dagen då beslutet om förhandsked fick laga kraft.
Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter att det har publicerats i Post- och
Inrikes Tidningar och information om förhandsbesked mottagits av alla
grannar.
Beslutsunderlag
Situationsplan
Avgift
10 846kr
Överklagningshänvisning
Beslutet kan överklagas inom tre veckor, läs mer i bilagan.
Beslutet skickas till
Miljö- och byggavdelningen, som vidaresänder beslutet till berörda.
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§ 128

Dnr: MOB-2019-49

Begäran om handräckning
Slutlig beslutsinstans
Kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ansöka om handräckning av Kronofogden för
verkställighet av kommunstyrelsens beslut daterat 2020-10-22, med diarienr
MOB-2019-49.
Lagstöd
Plan- bygglagen (2010:900) 11 kap. 39 §.
Skäl till beslut
Kommunstyrelsen bedömer att byggnaderna och tomten på fastigheten
inte uppfyller gällande krav. Fastigheten ger ett ovårdat intryck
och byggnaderna är i så dåligt skick att de innebär en olycksrisk för
omgivningen. Att de skulle kunna återställas inom en skälig tid ses som liten,
varför rivning bedöms som nödvändigt. Fastighetsägaren har tidigare
förelagts att riva byggnaden och städa upp tomten. Trots detta har inga
åtgärder gjorts och ägaren har inte haft någon kontakt med miljö och bygg i
ärendet. Det bedöms inte som troligt att några åtgärder kommer att vidtas
genom att förelägga fastighetsägaren med ett vite. Eftersom förutsättningar
finns för att vidta åtgärderna på fastighetsägarens bekostnad, bedöms detta
vara den rimligaste lösningen.
Ärendet
Miljö och bygg tog emot klagomål om ovårdad tomt och förfallna byggnader
på fastigheten
den 15 januari 2019. Klagomålet gällde att
byggnaderna var i ett väldigt dåligt skick – i bostadshuset var all inredning
utrivet och mycket skräp låg ute på tomten. Miljö och bygg vände sig först
till den lagfarne ägaren för fastigheten,
, och informerade om
klagomålet. Hon berättade att fastigheten sålts till
, men
att hon inte sökt lagfart sedan dess.
skickade in bilder till miljö och
bygg, på det köpekontrakt för fastigheten som Irina ska ha skrivit under den
1 februari 2012. Hon uppgav även att köpet var betalt till fullo. Miljö och
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bygg bedömde att
är ägare av fastigheten och vände sig därefter till
Irina för att informerade om det inkomna klagomålet. Miljö och bygg gjorde
ett första besök på fastigheten den 18 juni 2019. Besöket var föranmält men
ingen fastighetsägare var inte med. Fastigheten ligger utanför detaljplan men
väl synligt för allmänheten. På varsin sida av fastigheten ligger RV90
(knappt 40 m ifrån) och järnvägen (drygt 80 m ifrån). Mellan fastigheten och
järnvägen passerar även Sulfatvägen. På vägarna passerar det mycket
tungtrafik på väg till den närliggande massaindustrin Mondi Dynäs AB.
Under besöket konstaterades att det var mycket skräp och även mycket
växtlighet på tomten. Byggnaderna på fastigheten var i väldigt dåligt skick.
Bostadshuset saknade ytterpanel på många ställen, takpanel och fönster var
borta. Ytterdörr och hängrännor saknades. På insidan av bostadshuset såg det
ut att vara mycket inredning utrivet samt att det låg mycket skräp där.
Trallen framför dörren var delvis riven. Där låg det brädor, fönsterkarmar,
möbler, metallskrot, färgburkar, elektronik, glas m.m. på den. Intill huset
fanns även kartonger, en soffa och två sängbottnar. På den oklippta
gräsmattan fanns det bildäck, elektronik, leksaker, trasiga möbler,
hushållssopor, glas, säckar med plast, högar med plank, tegel, ris, lastpallar
m.m. På fastigheten fanns även ett förråd och ett garage som var i dåligt
skick. Grunden till förrådet hade börjat rasa ihop och gjorde att byggnaden
stod snett. Taket över källaringången var trasigt. Fasaden bestod av trä och
var sliten. Det saknas en del dörrar och de flesta av fönsterna är trasiga.
Även insidan var full av skräp och en del bjälkar till takstolarna hade sågats
av. Garaget saknar tak och väggarna har börjat rasa utåt.
I en inspektionsrapport beskrev miljö och bygg sin bedömning av
fastigheten, samt en önskan om återkoppling från fastighetsägaren med vad
hon tänkt göra med fastigheten. Rapporten skickades med mottagningsbevis
den 28 augusti 2019, men försändelsen hämtades inte ut.Rapporten delgavs
istället med polis den 21 oktober 2019. Miljö och bygg fick ingen
återkoppling på rapporten. Ett nytt, oanmält besök gjordes 8 juni 2020. Inga
förbättringar hade skett på fastigheten sedan det tidigare besöket. Däremot
hade bland annat mer fasad rivits lös och en del föremål flyttats runt eller
tillkommit. Den 22 oktober 2020 förelades fastighetsägaren att riva
byggnaderna på fastigheten samt frakta bort det skräp som fanns på tomten.
Åtgärderna skulle vara utförda till den 31 augusti 2021.
Beslutet delgavs med hjälp av polis den 3 november 2020. Beslutet
överklagades inte och har vunnit laga kraft.Den 14 september 2021 gjordes
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ett uppföljande besök på fastigheten och miljö och bygg kunde konstatera att
ingenting hade hänt på fastigheten.
Beslutsunderlag
Bilaga 1 – Bilder från fastigheten
Överklagningshänvisning
Beslutet kan överklagas inom tre veckor, läs mer i bilagan.
Beslutet skickas till
Miljö- och byggavdelningen, som vidaresänder beslutet till berörda.
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§ 129

Dnr: KS 2021/529

Indexuppräkning av miljö- och byggavdelningens taxor
Slutlig beslutsinstans
Kommunstyrelsen
Beslut
1. Timavgiften i taxorna för tillsyn och prövning enligt miljöbalken,
plan- och bygglagen, alkohollagen, tobakslagen, lagen om receptfria
läkemedel, strålskyddslagen, lagen om animaliska biprodukter samt
uppdragstaxan höjs till 1003 kr och de fasta avgifterna höjs med 1,7
%, samma procentsats som timavgifterna.
2. Timavgiften i taxan för kommunens verksamhet enligt
livsmedelslagen höjs till 1059 kr och de fasta avgifterna höjs med 1,7
%, samma procentsats som timavgifterna.
Ärendet
Kommunstyrelsen har tillsyn och prövning enligt en mängd olika
lagstiftningar. De flesta ger kommunen rätt att ta betalt för sitt arbete. I
livsmedelslagstiftningen finns krav på att avgifterna ska betala alla
kostnader. I andra lagar finns inte motsvarande krav. I november 2018
beslutade fullmäktige om taxor för tillsyn och prövning enligt miljöbalken,
plan- och bygglagen, alkohollagen, tobakslagen, lagen om receptfria
läkemedel, strålskyddslagen samt lagen om animaliska biprodukter. Det togs
också beslut om taxa för uppdragsverksamhet, d.v.s. för tjänster inom miljö
och byggområdet som inte är myndighetsutövning, t ex hjälp med
provtagning och föreläsningar. Timpriset är densamma i alla dessa taxor.
I november 2019 togs beslut om ny taxa för kommunens verksamhet enligt
livsmedelslagen. Här är timpriset högre eftersom det även ska täcka
provtagningskostnader m.m.
Taxorna är baserade på Sveriges kommuner och landstings (SKLs) underlag
för taxor för miljöbalken och plan- och bygglagstiftningen. Dessa underlag
är gjorda så att de ska ge full kostnadstäckning. I taxorna finns bestämmelser
om att kommunstyrelsen får justera avgifterna med SKLs prisindex för
kommunal verksamhet. Indexet har höjts med 1,7 % senaste året. Nya regler
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har börjat gälla som gör att livsmedelstaxan behöver förändras senast sista
december 2023. Under 2022 kommer ett nytt förslag till livsmedelstaxa att
arbetas fram. Efterhandebitering kommer sedan att ske för den regelbundna
livsmedelskontrollen med start 2023.
Måluppfyllelse

Detta beslut går i linje med kommunens övergripande mål om god
ekonomisk hushållning eftersom miljö- och byggavdelningen kan debitera i
enlighet med reella kostnader.
Beslutet skickas till
Miljö- och byggavdelningen
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§ 130

Dnr: KS 2021/556

Spelutveckling i Höga Kusten
Slutlig beslutsinstans
Kommunstyrelsen
Beslut
1. Kramfors kommun ska bidra till att etablera en företagsinkubator på
Nordingråvallen.
2. Satsningen finansieras inom kommunstyrelsens budget och uppgår
totalt till 3,2 miljoner kronor fördelat med 500 000 kronor 2021,
1 200 000 kronor 2022, 1 000 000 kronor 2023 och slutligen 500 000
kronor 2024.
3. Godkänna föreslaget avtal och bemyndiga kommunstyrelsens
ordförande, Malin Svanholm att underteckna detsamma.
Ärendet
Bakgrund

Kommunstyrelsen uppdrog i januari till samhällsavdelningen att tillsammans
med bildningsförvaltningen och privata näringslivet bygga en stabil grund
för inkubatorsverksamhet för spelindustri, KS 2021/40.
Spelindustrin är idag en av Sveriges snabbast växande branscher.
Spelbranschen är heldigital och därmed i grunden grön, extremt lönsam,
skalbar och “born global” (dvs direkt exportinriktad). Platsfriheten gör att
spelbolag generellt är samarbetsvilliga och positiva till medverkan i
klusterbyggen och etableringar på nya orter.
På bara ett decennium har omsättningen i spelbranschen ökat från en dryg
miljard till nästan 35 miljarder, 115 bolag har blivit 667 och vinsterna har
gått från 15 miljoner till 7,6 miljarder kronor. 2010 arbetade 1203 personer
med spelutveckling i Sverige. Nu har de svenska bolagen 6 596 anställda i
Sverige, och 1 410 av dessa, drygt 21%, är kvinnor.
Siffran kan jämföras med Sveriges export av järnmalm och pappersmassa
som båda var värda cirka 25 miljarder kronor 2019 (källa
https://dataspelsbranschen.se/spelutvecklarindex).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

18(64)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-23
Kommunstyrelsen

Givet den snabba utvecklingen skapar spelindustrin ett intresse hos
investerare. Så kallade spelstudios finansieras ofta av internationella aktörer,
förlag, publicister och riskkapitalbolag.
Lokal koppling

Kramfors kommun behöver i grunden fler företag som satsar och investerar
lokalt så att intressanta jobb skapas, jobb som attraherar entreprenörer,
innovatörer och människor som i grunden vill se en positiv utveckling i vårt
närområde.
Varumärket Höga Kusten växer sig hela tiden starkare och det finns både ett
intresse och en potential i detta. Finns en attraktivitet på en plats så söker sig
människor till den miljön. Åre kommun och närliggande fjällområden är ett
exempel där miljön och en önskvärd livsstil lett till investeringar och
etableringar eftersom människor med idéer och kapital har förenats. Höga
Kusten har den potentialen och friluftslivet och sommarturismen som just nu
mest förknippas med varumärket är bara första steget. Målet är givetvis
tillväxt inom fler områden och en verksamhet som inte är säsongsbunden.
Spelutveckling i Kramfors

Dataspelsatsningen med arbetsnamnet High Coast Game Lab har
målsättningen att inom fem år generera 200 nya jobb och lika många
utbildningsplatser inom spelbranschen. I Kramfors kommun finns lokala
finansiärer som är med och investerar för att försöka att realisera en
spelsatsning med bas i vår kommun.
En av Sveriges första spelutbildningar låg i Kramfors, Powerhouse och Hola
Folkhögskola driver sedan flera år en spelmusikutbildning. Trots detta finns
inga eller i vart fall få spelföretag i kommunen. Situationen såg liknande ut i
Skellefteå 2015. Kommunen hade då exporterat ca 800 spelutbildade
människor men saknade en struktur för att behålla kompetens och idéer på
orten. Företagen etablerades på andra platser och därav genomfördes en
satsning kallad Arctic Game Lab. Idag har kommunen ett trettiotal
spelföretag med ca 200 anställda och utbildningarna har ökat till ca 500
spelstuderande på eftergymnasial nivå.
En senior inom svensk spelindustri, Michael Stenmark, flyttade till Kramfors
kommun 2020, vilket blev startskottet för en diskussion om vad ett
spelkluster skulle kunna tillföra kommunen i form av attraktionskraft,
bredare arbetsmarknad, nya skatteintäkter och inflyttning av välutbildade
talanger.
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Kramfors kommun fick ett erbjudande att delta i projektet Game On Mid
Sweden. Tack vare detta kunde vi ta hjälp av Michael Stenmark vilket
resulterat i att Hola folkhögskola startat upp länets enda eftergymnasiala
spelutvecklarutbildning.
I projektet Qvarken Game Lab deltar Kramfors kommun för att, tillsammans
med Skellefteå, Jakobstad och Vasa, hitta nya former för hur start-ups inom
spel kan välja att etablera sig utanför storstäderna.
Etablering och uppbyggnad av varumärket High Coast Game Lab

Målet är att utveckla och bredda utbildningssatsningen och att etablera en
inkubator som kan locka hit spelutvecklare. Målsättningen som diskuteras är
att om 5 år ha 50 -100 studerande och 10 studios etablerade i kommunen och
om 10 år ha etablerat ett hållbart kluster med livskraftiga spelföretag som
genererar skattemedel till kommunen.
Kramfors kommun har nyligen lämnat in en projektansökan till
Tillväxtverket om en förstudie för ”digital spelnäring som grön tillväxtmotor
i Kramfors”. I förstudien undersöks hur spelnära spetsteknik och den
allmänna digitalisering som spelbranschen tillför, kan bli motor för
omställningsarbetet i traditionell industri. Förstudien kommer att genomföras
med fokus på dialog, analys och nätverksskapande. Projektets budget är
800 000 kronor och kommunens medfinansiering uppgår till 400 000 kronor.
Omvärldsanalys

Det finns ett antal goda exempel att lära av. Förutom Skövde, Boden och
Skellefteå så ser vi liknande utveckling i t ex Uleåborg. Det finns dock ännu
fler misslyckanden, vilka ofta kännetecknas av dålig branschkoppling, för
liten och kortsiktig budget samt svag politisk förankring.


Skövde har satsat stora pengar för att nå målet 1000 anställda och
700 studerande på 15 år.



Skellefteå har satsat ca 3 mkr årligen (uppväxlat med EU-medel till
ca 6 mkr) för att nå 200 anställda och 500 studerande på 5 år.

Förslaget till beslut

Ett nystartat bolag, Vågsfjärden Inn AB, har förvärvat fastigheten Nordingrå
Prästbord 1:184 (Gamla Vågebo) på Nordingråvallen. Vågsfjärden Inn ägs
av lokala företagare med stark förankring och anknytning i kommunen.
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Vågebo ska utvecklas till en så kallad inkubator där studenter, innovatörer
och entreprenörer dels kan utvecklas som individer men även till en miljö
där idéer blir till företag. Ordet inkubator kan ha lite olika betydelser men
den ursprungliga betydelsen är ”kuvös”, och det används nu ofta i bildlig
betydelse om verksamheter som hjälper företag att växa. Man kan alltså säga
företagskuvös, med ett mer genomskinligt ord. Konceptet bygger på att
företagen på sikt själva ska finansiera även inkubatorsverksamheten men
under uppstartsfasen, som i första hand sätts till 4 år, behövs annan
finansiering.
I det här ärendet föreslås Kramfors kommun stötta etableringen av en
företagsinkubator på Nordingråvallen genom att bidra till
grundfinansieringen under uppstarten. Spelbranschen är intressant och har
stor potential att ta plats och utvecklas i vår kommun, vilket även ett antal
lokala drivkrafter tror på och som själva investerat både i fastigheter och i
spelbolag. Med de tillförda medlen minskas uppstartstiden och tempot kan
ökas, vilket snabbar upp processen väsentligt och ger branschen ett bättre
utgångsläge att ta fart.
Lokalerna kan även användas som ett så kallat coworking space vilket i
praktiken är en form av kontorskollektiv där människor med olika yrken
arbetar tillsammans.
Förslaget är att finansieringen och villkor i övrigt regleras i ett specifikt
avtal.
Måluppfyllelse

Satsningen ligger i linje med Kramfors kommunövergirande mål, Agenda
2030, den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) och Smart
specialiseringsstrategin. Vidare stärker satsningen näringslivets
förutsättningar och bidrar till kommunal och regional utveckling.
Förhoppningen är att attrahera fler företag till Västernorrland genom att
arbeta med innovation i ett bredare perspektiv och med ökat fokus på företag
med internationell tillväxtpotential. Spelföretag representerar en industri som
möter många av de mål och krav som ställts upp för Agenda 2030 och RUS.
Beslutet bidrar främst till målen 4, 5, 8, 9, 10, 11 och 17 i Agenda 2030.
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Barnrättsperspektivet har beaktats, spelföretag attraherar unga människor
och satsningen ger ungdomen möjlighet att stanna kvar och verka i sin
hembygd och locka andra unga att etablera sig på orten.
Ekonomi och finansiering

Satsningen finansieras inom kommunstyrelsen budget och uppgår totalt till
3,2 miljoner kronor fördelat med 500 000 kronor 2021, 1 200 000 kronor
2022, 1 000 000 kronor 2023 och slutligen 500 000 kronor 2024.
Samråd

Samråd har förts med ordförande för kommunstyrelsen, vice KSO,
oppositionsråd och ordförande för bildningsnämnden samt ledande
tjänstepersoner för kommunledningsförvaltningen och
bildningsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Avtal mellan Kramfors kommun och Vågsfjärden Inn AB.
Beslutet skickas till
Samhällsavdelningen
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§ 131

Dnr: KS 2021/528

Kramfors kommuns pensionsåtagande
Slutlig beslutsinstans
Kommunstyrelsen
Beslut
Lägga rapporten till handlingarna
Ärendet
Rapporten beskriver hur kommunens pensionsåtagande ser ut.
Den så kallade pensionstriangeln brukar redovisas som den gör i
nedanstående bild.

Eget sparande

Det egna sparandet är precis vad det heter, dvs den enskildes ensak och inget
som Kramfors kommun som arbetsgivare hart någon del i.
Den allmänna pensionen

Den allmänna pensionen som kommer från staten administreras av
Pensionsmyndigheten. Den består av inkomstpension och premiepension.
Varje år avsätts 18,5 procent av pensionsgrundande inkomst, det vill säga
lön och andra skattepliktiga ersättningar upp till 7,5 inkomstbasbelopp till
allmän pension. Den största delen, 16 procent, går till inkomstpensionen.
Resterande mindre del, 2,5 procent, går till premiepensionen.
För kommunen och alla andra arbetsgivare så sker inbetalningar till detta
löpande och är en del av den så kallade arbetsgivaravgiften. Kommunen har
inget skuldåtagande för den här delen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

23(64)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-23
Kommunstyrelsen

Tjänstepensionen

Tjänstepensionen är den del av pensionen som arbetsgivaren ansvarar för
och det är den som stora delar av rapporten handlar om.
Pensionssystemet ändrades för ett antal år sedan och det innebär att
kommunen har olika åtaganden mot våra medarbetare när det gäller
tjänstepension bland annat beroende på deras ålder, när de började sin
anställning och vilken deras lön är.
I rapporten beskrivs två viktiga begrepp och det är förmånsbestämd pension
och avgiftsbestämd pension. I det gamla systemet var all tjänstepension
förmånsbestämd och i framtiden kommer all tjänstepension att vara
avgiftsbestämd men vi kommer sannolikt att ha en blandning av detta under
lång tid och det innebär att det är komplicerat att i detalj redogöra för hela
pensionsåtagandet.
Pensionsåtagandet

Rapporten beskriver pensionsåtagandets storlek och vilka delar som
åtagandet består av. Pensionsskulden i balansräkningen 2021-08-31 uppgår
till 160 mnkr och pensionsavsättningen som redovisas som en
ansvarsförbindelse uppgår till 479 mnkr. Kramfors kommuns samlade
pensionsåtagande uppgår till 639 mnkr.
Pensionsstiftelsen

Rapporten beskriver även pensionsstiftelsen och dess tillgångar. Enligt
pensionsstiftelsens senaste årsredovisning 2020-12-31 uppgick då
marknadsvärdet på kapitalet till 201,6 mnkr. Vid den senaste rapporten till
stiftelsens styrelse hade värdet stigit ytterligare och uppgick då till ca 230
mnkr.
Det insatta kapitalet i stiftelsen hittills uppgår till 119,8 mnkr vilket betyder
att värdet på insatt kapital snart har fördubblats.
Pensionsutbetalningar

Pensionsfrågan handlar inte bara om tillgångar och skulder utan även om
faktiska kostnader i form av utbetalningar och även den delen beskrivs i
rapporten.
2021 beräknas kostnaden bli 94 mnkr inklusive löneskatt och 2022 är
prognosen 81 mnkr. Dessa kostnader redovisas årsvis på
finansförvaltningen. Medelvärdet för åren 2022-2025 ligger på 83,6 mnkr.
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Samråd

Samråd med Stefan Billström, VD Kramfors kommuns Pensionsstiftelse
Beslutsunderlag
Rapport – Kramfors kommuns pensionsåtagande
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§ 132

Dnr: KS 2021/530

Riktlinje för samhälls- och ortsutvecklingsmedel
Slutlig beslutsinstans
Kommunstyrelsen
Beslut
1. Fastställa riktlinje för samhälls- och ortsutvecklingsmedel 2022.
2. Avsätta 1 miljon kronor till sökbara medel för samhälls- och
ortsutveckling år 2022.
3. Uppdra till samhällsavdelningen att i maj presentera hur resterande 1
miljon kronor ska användas.
4. Medlen tas ur samhällsavdelningens budget för samhällsutveckling.
5. Uppdra till samhällsavdelningen att följa upp och rapportera till
kommunstyrelsen hur medlen använts.
Ärendet
I inledningen till ”Mål- och resursplan 2022 med planåren 2023-2024”,
Dnr. KS 2021/87, anger den politiska majoriteten sina prioriteringar för
budgetåret 2022. Kramfors kommun ska vara en plats där alla invånare har
makt att utforma samhället och sina egna liv. En plats där barn- och unga
känner delaktighet och inflytande. Kramfors kommun ska vara en stolt
landsbygdskommun som har modet att satsa på utveckling och stärker sitt
varumärke.
Under år 2021 avsatte kommunfullmäktige 1,5 miljoner kronor till
ortsutveckling och efter kommunstyrelsens beslut i oktober har medel
beviljats till 15 projekt runt om i Kramfors kommun. En satsning som gett
positiva effekter i kommunen och har uppmärksammats nationellt av bland
annat Tillväxtverket. För år 2022 har kommunfullmäktige beslutat att öka
denna satsning till 2 miljoner kronor.
Av de 2 miljoner kronor som kommunfullmäktige har beslutat om för
samhällsutveckling avsätts 1 miljon kronor till samhälls- och ortsutveckling i
enlighet med upprättad riktlinje. Riktlinjen för år 2022 har uppdaterats
utifrån inkomna synpunkter från invånare, föreningar etc. samt genomförd
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omvärldsbevakning. Vid kommunstyrelsens sammanträde i maj läggs förslag
för hur de resterande 1 miljon kronorna ska användas.
Tillsammans skapar vi attraktiva och livskraftiga samhällen och miljöer, som
lockar människor att leva i, arbeta i och besöka Kramfors kommun. För att
knyta an till kommunens vision, “tillsammans har vi mod att skapa livskraft
i hela vår kommun”, vill Kramfors kommun ge förutsättningar till att våra
olika orter/samhällen i kommunen utvecklas, gärna i samverkan och som
gynnar hela Kramfors kommun.
När vi arbetar tillsammans och har gemensamma mål skapas möjligheter för
människor, miljöer och platser att växa efter sina förutsättningar. En nära
samverkan mellan civilsamhället och näringslivet ger livskraft som är till
nytta för många och ökar kommunens totala attraktionskraft.
Enligt riktlinjen kan medlen användas till investeringar och satsningar som
skapar ökad framtidstro, en tryggare och trivsammare miljö för alla oavsett
kön samt för barn och ungdomar. Projekt som förskönar eller på annat sätt
bidrar till att förverkliga Kramfors kommuns Vision 2031. Medlen kan även
utgöra kommunens andel i projektansökningar som kräver offentlig
medfinansiering.
Medlen kan sökas av alla som har ett aktivt organisationsnummer;
utvecklingsgrupper, föreningar, organisationer etcetera som bygger på
demokratiska värderingar, har ett samhälleligt ändamål och engagerar sig i
Kramfors kommuns framtida utveckling.
Måluppfyllelse

Beslutet omfattar alla som bor och verkar i Kramfors kommun samt har en
tydlig utvecklingsinriktning. Möjlighet skapas för olika grupper av kvinnor
och män, flickor och pojkar att ha makt att forma samhället och sina egna
liv. Riktlinjen uppmuntrar till ökad lokal delaktighet och engagemang i
samhällsbygget samt till samverkan mellan aktörer för att gemensamt skapa
en livskraftigare och attraktivare kommun. Ambitionen är att ge högre
kvalitet för kommuninvånarna. Sammantaget bidrar riktlinjen till att
förverkliga Vision 2031 och uppsatta perspektiv i Kramfors kommuns
målstyrning.
Beslutet ligger i linje med mål 3, 5, 8, 10, 11, 12 och 18 inom Agenda 2030.
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Barnrättsperspektivet har beaktats på så sätt att i riktlinjen framgår att man
vid ansökan ska beskriva hur man tänkt kring barn- och
ungdomsperspektivet.
Ekonomi och finansiering

Medlen tas ut samhällsavdelnings budget för samhällsutveckling.
Samråd

Inom samhällsavdelningen
Beslutsunderlag
Riktlinje för samhälls- och ortsutvecklingsmedel 2022, Dnr. KS 2021/530
Mål- och resursplan 2022 med planåren 2023-2024, Dnr. KS 2021/87
Beslutet skickas till
Samhällsavdelningen
Landsbygdsrådet
Ungdomsrådet
Föreningar och organisationer i Kramfors kommun
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§ 133

Dnr: KS 2021/94

Riktlinje för fördelning av den statliga schablonersättningen för
mottagande av vissa nyanlända med uppehållstillstånd
Slutlig beslutsinstans
Kommunstyrelsen
Beslut
Fastställa riktlinjen för fördelning av den statliga schablonersättningen för
mottagande av vissa nyanlända med uppehållstillstånd.
Ärendet
Riktlinjen för fördelning av schablonersättningen för vissa nyanlända är
viktig när det gäller arbetet med etableringsinsatser för våra nyanlända.
Kommunen får en schablonersättning från Migrationsverket vilken avser
täcka kostnader för etableringsinsatser för vissa nyanlända personer med
uppehållstillstånd. Schablonersättning täcker inte den faktiska kostnaden
som varje förvaltning har när det gäller etableringsinsatserna i kommunen
men det nya förslaget kommer ge en mer balanserad fördelning än tidigare
år. Nämnas bör att fördelningen inte ändrats över tid trots att verksamheter
flyttats mellan förvaltningarna, vilket behöver rättas till.
Ersättningen regleras via förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för
insatser för vissa utlänningar. Schablonen utbetalas de två första åren under
förutsättning att personen bor kvar i kommunen, i annat fall delas den med
andra kommuner. Ersättningen varierar utifrån antalet personer och deras
ålder.
Måluppfyllelse

Riktlinjen för fördelning av den statliga schablonersättningen för mottagande
av vissa nyanlända stämmer överens med kommunens övergripande mål.
Kramforsbon – en god verksamhet med effektiva processer.
Riktlinjen bidrar till att uppfylla följande mål i Agenda 2030:

Justerandes sign

-

Mål 4, God utbildning (delmål 4.4 och 4.6)

-

Mål 10, Minskad ojämlikhet (delmål 10.7)
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Barnrättsperspektiv

Barnrättsperspektivet har beaktats i framtagandet av riktlinjen och
omfördelningen påverkar inte barn utan det är en omfördelning av medel.
Uppföljning och utvärdering

När beslut beträffande schablonersättning till kommunerna för mottagandet
av vissa nyanlända ändras behöver kommunens fördelning mellan nämnder
ses över på nytt. Ekonomiavdelningen initierar och ansvarar för att så sker.
Ekonomi och finansiering

Riktlinjen innebär inte några ekonomiska konsekvenser för Kramfors
kommun som helhet.
Samråd

Samråd har skett med Välfärdsförvaltningen, Bildningsförvaltningen och
Ekonomienheten.
Beslutsunderlag
Riktlinje för fördelning av den statliga schablonersättningen för mottagande
av vissa nyanlända med uppehållstillstånd.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Ekonomienheten
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§ 134

Dnr: KS 2021/522

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022
Slutlig beslutsinstans
Kommunstyrelsen
Beslut
1. Verksamhetsplanen för 2022 fastställs, inklusive fördelning av
detaljbudget.
2. Uppföljning av verksamhetsplanen görs i samband med delårs- och
årsbokslut.
3. Kommunstyrelsen konstaterar att tilldelad budget inte ger möjlighet att
fullt ut utföra det uppdrag man fått i reglementet för miljö- och
byggavdelnings myndighetsutövning. Kommunstyrelsen prioriterar därför i
arbetet och fastställer den årsplanering som finns i bilaga till beslutet.
4. Anta kontrollplanen för livsmedel för 2022 - 2024 och uppdra till
avdelningschefen att revidera bilagorna när det behövs under tidsperioden.
Reservation
Anna Strand Proos (M), Ida Stafrin (C), Birgitta Widerberg (C), Anders
Åkerman (C), Bertil Böhlin (C) Björn Sjödin (SD) reserverar sig mot
beslutet.
Ärendet
För varje budgetår ska kommunstyrelsen fastställa en verksamhetsplan för
sitt verksamhetsområde.
Kommunstyrelsen ska i sin verksamhetsplan bidra till att kommunen når de
kommunövergripande målen. För år 2022 utgår kommunstyrelsen från de
kommunövergripande målen och beslutar således inte om några egna mål.
Verksamhetensplanen innehåller uppdrag som utgår från de prioriteringar
som majoriteten beslutat om i kommunens mål- och resursplan 2022.
Därutöver innehåller verksamhetsplanen viktiga resultat som
kommunstyrelsen bevakar och följer upp.
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I verksamhetsplanen finns en fördelning av rambudgeten ut till respektive
ansvar (chef).
Verksamhetsplanen följs upp två gånger, dels i samband med delårsrapport
per 2022-08-31 och vid årets slut.
Årsplanering för miljö- och byggavdelningen

I många myndighetslagstiftningar finns krav på årsplanering, kontrollplaner
och behovsutredningar. Årsplaneringen för miljö- och byggavdelningen
omfattar hela verksamheten på avdelningen.
Behovsutredningen har setts över och anpassats till dagens krav på
handläggning av ärenden. Den baseras också på förvaltningens
tidsredovisning som visar att huvuddelen av arbetstiden läggs på
handläggning av ärenden och rådgivning i enskilda ärenden. Under 2022 är
behovet av tillsyn tillfälligt större då pandemin gjort att vi skjutit på många
besök. Årsplaneringen har gjorts utifrån att alla tjänster är tillsatta och
dessutom tillfälligt utökade.
Trots att avdelningen de senaste åren utökats med tjänster så visar
behovsutredningen att resurserna inte riktigt räcker till. Kommunstyrelsen
prioriterar därför vilka uppgifter som ska utföras enligt reglementet.
Inriktningen är att i första hand ska inkommande ärenden handläggas.
Tillsynen ska främst inriktas på verksamheter med stort tillsynsbehov.
Lagkrav

• Tillsynsförordning till miljöbalken anger att det ska finnas en utredning om
tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljö-balken.
Behovsutredningen ska avse en tid om tre år. Utredningen ska ses över vid
behov och minst en gång varje år. Tillsynsmyndighet ska årligen upprätta en
samlad tillsynsplan som omfattar myndighetens ansvarsområde enligt
miljöbalken.
• Alkohollagstiftningen kräver en årlig tillsynsplan men det finns inga
detaljerade regler om innehåll.
• Plan- och bygglagen har ännu inget krav på behovsutredning och planering, men det finns en formulering om att tillsynsmyndigheten regelbundet
ska följa upp och utvärdera tillsynen.
• Enligt EG´s förordning ska kontrollmyndigheterna ha en kontrollplan som
beskriver hur livsmedelskontrollen går till. I livsmedelsverkets föreskrifter
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om offentlig kontroll av livsmedel finns mer detaljerade bestämmelser om
innehåll. Kontrollplanen ska avse en period på tre år.
Ekonomi och finansiering

Verksamhetsplanen fördelar kommunstyrelsens totala ekonomiska ram samt
redovisar vilka investeringsprojekt som planeras.
Samråd

Samråd har förts inom förvaltningen.
Yrkande
Anna Strandh Proos (M) yrkar bifall till punkt 1,2,4, och avslag till punkt 3.
Ida Stafrin (C), Birgitta Widerberg (C) Björn Sjödin (SD) yrkar bifall till
Anna Strandh Proos (M) yrkande. Robert Larsson (S) yrkar bifall till
liggande förslaget.
Propositionsordning
Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till punkt 1,2
och 4 i kommunstyrelsens förslag. Efter ställd proposition finner ordförande
att kommunstyrelsen beslutar att bifalla punkt 1, 2 och 4 i kommunstyrelsens
förslag. Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall eller
avslag till Anna Strand Proos (M) m.fl. avslagsyrkande. Efter ställd
proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar att bifalla
kommunstyrelsens förslag. Votering begärs och verkställs.
Voteringspropositionsordning
Ordförande meddelar att proposition kommer att ställas på bifall till
kommunstyrelsens förslag och på bifall till Anna Strand Proos (M) m.fl.
avslagsyrkande genom votering.
Ordförande meddelar följande:
Ja-röst till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst till Anna Strand Proos (M) m.fl. yrkande.
Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Voteringsresultat
Med 9 ja-röster och 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att bifalla
kommunstyrelsens förslag till beslut. Se voteringsresultat på sida 5.
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Protokollsanteckning
Ärende 13.
Verksamhetsplan för Kommunstyrelsen för 2022.
Vi från Moderaterna och Centerpartiet väljer i ärendets tredje punkt att yrka
avslag.
Detta pga. att tredje punktens intention bygger på att vi medvetet skall bryta
mot lagen, vilket vi inte kan gå med på.
Vi reserverar oss även mot beslutet.
Beslutsunderlag
Verksamhetsplan 2022
Tillsynsplan miljö och bygg
Kontrollplan livsmedel
Beslutet skickas till
Samtliga chefer inom kommunledningsförvaltningen.
Revisionen
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§ 135

Dnr: KS 2021/542

Omfördelning av investeringsbudget VA-verken
Slutlig beslutsinstans
Kommunstyrelsen
Beslut
Bevilja omfördelning av investeringsbudget i enlighet med nedan redovisat
förslag.
Ärendet
Det finns 1 miljon avsatt för reparation av Sjöbysjödammen. Detta kommer
inte att vara tillräckligt för att göra en riktig reparation.
Produktionsförvaltningen har gjort bedömningen att de kan skjuta på den
reparationen till det finns tillräckliga resurser och ett bättre underlag för
åtgärden. Vi förordar därför en omfördelning av budgeten för 2021 till
följande projekt:
1) Nyinstallation av styr/övervakningssystem i vattenverket i
Norrfällsviken (campingen ) 114 000 kr.
2) Nyinstallation av styr/övervakningssystem i vattenverket i
Norrfällsviken (stugbyn) 160 000 kr.
3) Nyinstallation av radonavluftare i Bönhamns vattenverk. 76 000kr
4) Byte av tryckförstärkningspumpar i Docksta vattenverk samt
installation av UV-ljus som ersättning till klor. 150 000 kr.
5) Nytt borrhål i Hol för att klara vattenleveranser tills att
överföringsledningen är byggd ( 2023 ) 200 000 kr.
Måluppfyllelse

De föreslagna åtgärderna gynnar konsumenterna genom att vi får bättre
kontroll på vattenleveranserna, färre avbrott och bättre vattenkvalitet. Vi
sparar elenergi minskar kemikalieinblandning samt onödiga resor för
driftkontroller.
Ekonomi och finansiering

De ovanstående kostnaderna tas från 2021 budget för Sjöbysjödammen.
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Sammanlagd kostnad är 700 000 kr.
Samråd

Samråd har förts med kommunledningskontorets ekonomienhet.
Beslutsunderlag
Finns ej några bifogade beslutsunderlag.
Beslutet skickas till
Produktionsnämnden
Enhetschef VA-verk
Chef för tekniska avdelningen
Ekonomienheten
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§ 136

Dnr: 2021/225

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och övriga
nämnder i Kramfors kommun
Slutlig beslutsinstans
Kommunfullmäktige
Beslut
Anta nytt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder att börja
gälla från och med 2022-01-01.
Ärendet
Följande förändringar har gjorts i reglementet:
 En översyn har gjorts av samtliga laghänvisningar och i de fall där
det har varit aktuellt har dessa uppdaterats.
 Ansvaret för skolskjutsar är flyttat från kommunstyrelsen till
bildningsnämnden.
 Ett tydliggörande är gjort kring kommunstyrelsens uppgift att utse
aktieägarombud.
Skolskjutsar

Sedan ett antal år har handläggning av skolskjutsar organisatoriskt varit ett
ansvar för kommunstyrelsen. Nu föreslås verksamheten flyttas över till
bildningsnämnden.
Syftet med förändringen är att ge bildningsnämnden ett sammanhållet ansvar
för uppdrag, ansvar och budget samt myndighetsutövning, handläggning och
planering av skolskjuts.
Förslaget innebär även att kommunstyrelsens samhällsavdelning får ett något
mindre uppdrag som skapar mer utrymme för utvecklingsfrågor.
Ekonomi och finansiering

Beslutet om revidering av reglementet innebär att 23,1 miljoner kr överförs
från kommunstyrelsen till bildningsnämnden från 2022-01-01. Beloppet är
detsamma som det budgetutrymme som finns i kommunstyrelsen 2021.
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Samråd

Samråd har förts med berörda förvaltningar. Förändringen för
skolskjutshandläggen har förhandlats med berörd arbetstagarorganisation.
Beslutsunderlag
Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder.
Beslutet skickas till
Samtliga kommunala nämnder
Samtliga bolag i kommunhuskoncernen
Revisionen
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§ 137

Dnr: KS 2021/152

Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen
Slutlig beslutsinstans
Kommunstyrelsen
Beslut
1. Fastställa reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen att gälla
från 2022-01-01.
2. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar
att ändra reglementet för kommunstyrelsen och andra nämnder från
och med 2022-01-01 i enlighet med liggande förslag.
Ärendet
Sedan ett antal år har handläggning av skolskjutsar organisatoriskt varit ett
ansvar för kommunstyrelsen. Nu föreslås att verksamheten flyttas över till
bildningsnämnden och det är ett beslut som måste fattas av
kommunfullmäktige. Förslaget är att den ändringen genomförs från årsskiftet
och därför behöver kommunstyrelsens delegationsordning revideras.
Beslutet villkoras med att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
förslaget.
Följande förändringar och tillägg är gjorda i delegationsordningen:

Justerandes sign

-

Avsnitt 5, ”Beslut om skolskjuts enligt skollagen” har tagits bort ur
kommunstyrelsens delegationsordning.

-

2.1.6 Omfördelning av investeringsmedel – Tydliggörande har gjorts
kring att beslut med hänvisning till 2.1.6 ska anmälas genom
delegationsbeslut.

-

2.1.8 Överföring av investeringsmedel vid årsskiften - är en ny punkt
i delegationsordningen.

-

2.1.9 Omfördelning av driftsbudgeten för
kommunledningsförvaltningen >1 miljon kronor. - är en ny punkt i
delegationsordningen.
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-

2.1.10 Omfördelning av driftsbudgeten för
kommunledningsförvaltningen – är en ny punkt i
delegationsordningen.

-

24.1.3 ”Besluta om parkeringstillstånd för rörelsehindrade”
Alternativ utsedd befattning ändras från ”Chef tekniska
förvaltningen” till ”avdelningschef samhällsavdelningen”

-

6.1.1 ”Beslut enligt Lag (2018:222) om Bostadsanpassning m.m.”
Under ”alternativ utsedd befattning” ändras Enhetschef näringslivsoch utvecklingsenheten till avdelningschef samhällsavdelningen.
Färdtjänst- och Skolskjutshandläggare tas bort.

Ekonomi och finansiering

Beslutet medför ingen kostnad.
Samråd

Samråd har skett med berörda förvaltningar.
Beslutsunderlag
Delegationsordning för kommunstyrelsen
Beslutet skickas till
Samtliga chefer på kommunledningsförvaltningen
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§ 138

Dnr: KS 2021/552

Upphävande av riktlinje för skolskjuts
Slutlig beslutsinstans
Kommunstyrelsen
Beslut
Riktlinjer för skolskjutsar för förskoleklass, grundskola och gymnasiet
upphävs från och med 2021-12-31.
Ärendet
Kommunstyrelsen fick ansvaret för ordinarie skolskjutsar 2015. I samband
med detta övertogs och fastställdes en riktlinje för skolskjuts för
förskoleklass, grundskola och gymnasiet, KS 151117 § 137.
Ansvaret för skolskjutsar överförs nu till Bildningsnämnden från och med 1
januari 2022 och riktlinjen upphävs därför av kommunstyrelsen 31 december
2021.
Måluppfyllelse

Ingen påverkan
Ekonomi och finansiering

Ingen påverkan.
Samråd

Inom kommunledningsförvaltningen och med förvaltningschef
Bildningsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Riktlinje för skolskjuts, KS 2015/413
Beslutet skickas till
Samhällsavdelningen
Bildningsförvaltningen
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§ 139

Dnr: KS 2021/268

Medfinansiering Höga Kustens friluftsteater
Slutlig beslutsinstans
Kommunstyrelsen
Beslut
1. Bevilja Höga Kusten Friluftsteater i Lövvik AB medfinansiering;
a. Kramfors kommun medfinansierar Höga Kustens friluftsteater
med maximalt 1 800 000 kronor.
b. Medel tas från kommunstyrelsens utvecklingsmedel.
2. Medlen betalas ut under förutsättning att;
a. Tillstånd finns för att bygga och driva Höga Kustens
friluftsteater.
b. Resterande finansiering ordnas för Höga Kustens friluftsteater.
3. Beslutet ersätter kommunstyrelsens beslut i juni (2021-06-08, § 68)
Ärendet
Kramfors kommun ligger mitt i Höga Kusten och har alla förutsättningar att
utvecklas till en attraktivare plats för boende, arbete, upplevelser och besök.
Vår kommun är en del av destination Höga Kusten, vars mål är att utvecklas
till en destination med attraktionskraft i internationell toppklass som ger en
lägereldskänsla. En unik upplevelse som kännetecknas av närhet, gemenskap
och äkthet. Målsättningen är att fördubbla turismens omsättning i Höga
Kusten till år 2030.
En ambition som nås genom att ideella, privata och offentliga aktörer
samverkar och skapar ett utbud av aktiviteter och upplevelser som lockar fler
att besöka destination Höga Kusten.
För att nå dit behövs starka kluster som lockar till besök och som
tillsammans erbjuder en palett av aktiviteter. I södra Höga
Kusten/Norabygden blir Höga Kustens friluftsteater med närliggande
besöksmål en kraftfull dragare som skapar utveckling och ökad framtidstro,
vilket ger fler mod att investera i sina verksamheter och stimulerar till nya
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etableringar. För Höga Kusten som helhet är det en styrka när satsningar sker
på flera ställen, vilka gemensamt stärker destinationen och lyfter den en nivå
till.
Kramfors kommun har varit medaktör och finansiär i ett Leader-projekt
tillsammans med Lövviks by- och idrottsförening, vars syfte var att ta fram
underlag inför en framtida etablering av Höga Kustens friluftsteater.
Satsningen på Höga Kustens friluftsteater innebär en utökning av
verksamheten vid föreningshuset med scen för bygdespel och
familjeföreställningar. Scenen ska även användas för andra typer av
evenemang. Byggnaden placeras och utformas så att logerna också kan
användas som uthyrningsrum för besökare i Höga Kusten.
I november 2020 beslutade kommunstyrelsen vid Kramfors kommun att
lämna ett förhandsbesked för Höga kustens friluftsteater med möjlighet till
tillfälligt boende vid föreningshuset i Lövvik.
Sedan kommunstyrelsens beslut i juni har förändringar skett avseende
sökande organisation för ansökningar om projektmedel för Höga Kustens
friluftsteater. Sökande organisation blir Höga Kusten Friluftsteater i Lövvik
AB som också kommer att ansvara för byggnation, drift och underhåll samt
uthyrning av friluftsteatern. Bolaget ägs av Lövviks by- och idrottsförening.
Kostnaden för etableringen av friluftsteatern är beräknad till 6,3 miljoner
kronor exklusive moms, vilket beror på stora insatser i ideell tid jämfört med
tidigare kostnadsberäkning.
I besöksnäringsstrategin för destination Höga Kusten lyfts vikten av att
förstärka arbetet med produktutveckling för att locka nya och återkommande
besökare. Detta utifrån Höga Kustens styrkor som natur, kultur, smaker och
evenemang samtliga dessa ryms inom satsningen på Höga Kustens
friluftsteater men också närheten till boendeanläggningar, restauranger,
service och lokala livsmedelsproducenter.
En etablering av Höga Kustens friluftsteater ger goda möjligheter att
utveckla besöksnäringen, vilken ses som betydelsefull och en framtidsbransch för länet i den regionala utvecklingsstrategin (RUS 2030). Även
kunskapsplattformen ”Kramfors kommun och framtiden” som redovisar
viktiga strategiska vägval för kommunen ser besöksnäringen som särskilt
fördelaktig att satsa på för Kramfors kommun.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

43(64)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-23
Kommunstyrelsen

Måluppfyllelse

I Vision 2031som är den övergripande nivån i kommunens målstyrning är
Kramfors möjligheternas kommun - en attraktiv del av regionen med en egen
profil.
Visionen kretsar kring de tre orden; tillsammans, mod och livskraft.
Tillsammans innebär samverkan där människor och platser stärker Kramfors
kommuns totala attraktionskraft. Mod att kommunen ser och positionerar sig
som en plats mitt i destination Höga Kusten. Livskraft att fler trivs och
lockas att besöka kommunen samt att understödja framtagna
branschspecialiseringar i länet.
I kommunens mål- och resursplan 2021 med planåren 2022-2023 beskrivs
målstyrningens tre perspektiv, vilka är mycket betydelsefulla för att nå
Vision 2031. I perspektivet Kramforsbon lyfts dialog och samverkan som
viktiga delar i samhällsbygget. Perspektivet har också en tydlig
utvecklingsinriktning som strävar mot att stärka kommunen som plats för
boende och arbete.
I mål och resursplanen lyfts ambitionen att satsa och utveckla fler orter i
kommunen. Detta ses som en betydelsefull del av samhällsutvecklingen.
Detta ska gärna ske i samverkan med olika intresseföreningar och
näringslivet. Ett förhållningssätt som harmoniserar med Vision 2031.
Satsningen på Höga Kustens friluftsteater har dessa beståndsdelar samt ett
värde i stärkandet av företagsklimatet i Kramfors kommun.
Beslutet samspelar med RUS 2030 och prioriteringen en ”växande region
med attraktiva, livskraftiga städer och landsbygder”. Denna ambition
kopplas samman med livsmiljöer som erbjuder tillgänglighet till ett rikt
kulturliv och möjligheter till ett aktivt friluftsliv.
I RUS finns målområdet ”2030 är Västernorrland platsen där företag och
organisationer väljer att växa”. Detta ska nås genom smart specialisering
där besöksnäringen är en sådan nisch för länet. I RUS ses en satsning på
kulturella och kreativa näringar som betydelsefull för att skapa fler
arbetstillfällen och öka sysselsättningen.
Beslutet bidrar till mål 3, 5, 8, 11 inom Agenda 2030.
I januari 2020 blev Barnkonventionen lag i Sverige. Planeringen inför och
förväntat resultat av Höga Kustens friluftsteater stämmer med
barnkonventionens intentioner. Projektet är positivt ur många aspekter samt
bidrar till ett större aktivitetsutbud för familjer, barn och ungdomar
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Ekonomi och finansiering

Kramfors medfinansierar Höga Kustens friluftsteater med maximalt 1 800
000 kronor. Medlen villkoras och tas ur kommunstyrelsens
utvecklingsmedel.
Samråd

Inom samhällsavdelningen, miljö- och byggavdelningen.
Beslutsunderlag
Bilaga 1, Prövning av barnets bästa –Höga Kustens friluftsteater
Bilaga 2, Förhandsbesked för friluftsteater vid föreningshuset i Lövvik,
sid. 48-49, MOB 2020/1106
Bilaga 3, Medfinansieringsintyg förstudie Höga Kustens friluftsteater i
Lövvik, KS 2019/647
Bilaga 4, Rapport Kramfors kommun och framtiden, kunskapsplattform, KS
2021/277
Bilaga 5, Medfinansiering Höga Kustens friluftsteater, kommunstyrelsen
2021-06-08 § 68, KS 2021/268
Beslutet skickas till
Samhällsavdelningen
Miljö- och byggavdelningen
Höga Kusten Friluftsteater i Lövvik AB
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§ 140

Dnr: KS 2021/22

Rapport från kommunledningsförvaltningen
Slutlig beslutsinstans
Kommunstyrelsen
Beslut
Godkänna rapporten och se den som en del i fullgörandet av uppsiktsplikten.
Ärendet
Kramforsbon
Redovisning av befolkningsutvecklingen kvartal 3, sysselsättning och
arbetsmarknad, det pågående arbetet med att nå målsättningen från
Kommunfullmäktige om att 2025 ha Västernorrlands bästa företagsklimat,
samt rapportering om avdelningens pågående arbete. I den här rapporten
lyfts arbetet med folkhälsa och brottsförebyggande arbete, projekt Framtid
Kramfors, Vindkraft, Inkult-inkluderande kulturmiljöer, Att återvinna ett
hem- livsstilsmigration och drömmen om landet samt Höga Kustens
friluftsteater. Rapporten innehåller också rapport från Miljö- och
byggavdelningens chef.
Medarbetare
Vid jämförelse av augusti 2021 med samma period ifjol har antalet
tillsvidareanställda ökat med 36 medarbetare, samtidigt som tidsbegränsade
anställningar exklusive vikariat har minskat med 1.
Sjukfrånvaron för perioden januari till augusti har minskat från 8,77 % till
8,06 %.
Ekonomi
I ekonomiavsnittet redovisas nämndernas resultat, prognos, utvecklingen av
skatter och statsbidrag, investeringar samt likviditet och låneskuld.
Senaste skatteunderlagsprognosen visar en positiv avvikelse med 30 mnkr
mot budgeterade skattemedel 2021, en förbättring med 5 mnkr sedan
augustiprognosen. Att hålla budget är viktigt och minst den prognos som
lades i augusti. Förutsättningarna nu är goda för att jobba både kort- och
långsiktigt för att få en ekonomi i balans.
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Tack vare en god likviditet har kommunen amorterat av ett av lånen på 43,6
mnkr.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens rapport, 2021-11-23
Bilaga – Personalnyckeltal-okt21
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Förvaltningschefer
Revisionen
Kommunfullmäktige
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§ 141

Dnr: KS 2021/557

Beslutsattestanter och ersättare för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige 2022 och tills vidare
Slutlig beslutsinstans
Kommunfullmäktige
Beslut
För kommunfullmäktige, ansvar 36001, verksamhet 1005, utses
kommunfullmäktiges ordförande till attestant med kommundirektör och
biträdande kommundirektör som ersättare.
Kommunstyrelsen föreslås besluta för egen del:
1. För kommunstyrelsen, ansvar 36002, verksamhet 1004, utses
kommunstyrelsens ordförande med kommunstyrelsens vice
ordförande, kommundirektör och biträdande kommundirektör som
ersättare.
2. Till ersättande attestant för kommundirektören, ansvar 36900, utses
kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens vice ordförande
och biträdande kommundirektör.
Ärendet
Kommunstyrelsen har via sin delegationsordning givit kommundirektören
rätten att utse beslutsattestanter och ersättare för kommunstyrelsens för
kommunstyrelsens förvaltning. På ovan angivna ansvars- och
verksamhetskonton behöver beslut tas av kommunfullmäktige respektive
kommunstyrelsen.
I KF 2020-10-26 § 108 beslutades det att kommunledningsförvaltningens
administrativa chef skulle vara ersättare till kommunfullmäktiges ordförande
som attestant till ansvar 36001 och verksamhet 1005. Med anledning av att
den administrativa enheten numera inte finns kvar på
kommunledningsförvaltning behöver beslutet revideras.
Det har även gjorts ett tillägg genom att den biträdande kommundirektören
kan ersätta kommunfullmäktiges ordförande på ansvar 3600, verksamhet
1005, kommunstyrelsens ordförande på ansvar 36002 verksamhet 1004 samt
kommundirektörens ansvar 36900.
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Ekonomi och finansiering

Beslutet påverkar inte ekonomin.
Samråd

Inget samråd har förts
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktiges ordförande
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsens vice ordförande
Kommundirektör
Biträdande kommundirektör
Ekonomienheten
Revisionen
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§ 142

Dnr: KS 2021/541

Yttrande avseende Taxejusteringar – Kramfors kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggningar
Slutlig beslutsinstans
Kommunstyrelsen
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 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 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 ärendet om Taxejusteringar 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
Produktionsnämndens beslut ”Taxejusteringar – Kramfors kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggningar” 2021-10-27 § 47, Dnr: PN
2021/534.
PM VA-verksamheten 2015-03-01
Bilaga till PM VA-verksamheten 2015-03-01
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Taxa för Kramfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 143

Dnr: KS 2021/543

Yttrande avseende renhållningstaxa
Slutlig beslutsinstans
Kommunstyrelsen
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 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 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 ärendet om renhållningstaxa 2022 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
Produktionsnämndens beslut ”Renhållningstaxa” 2021-10-27 § 48, Dnr: PN
2021/533.
Renhållningstaxa för Kramfors kommun 2022
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 144

Dnr: KS 2021/550

Könsuppdelad statistik
Slutlig beslutsinstans
Kommunfullmäktige
Förslag till beslut
1. I Kramfors kommun är huvudinriktningen att redovisning av statistik
och verksamhetsdata sker uppdelat på kön.
2. Beslutet är ett ägardirektiv för de kommunala bolagen som ingår i
kommunhuskoncernen.
Ärendet
Tillgång till grundläggande fakta om kvinnors, mäns, flickors och pojkars
situation är en förutsättning för att kunna arbeta med
jämställdhetsintegrering. Därför ska kön vara en övergripande och
genomgående indelningsgrund i statistiken.
Genom könsuppdelad statistik tydliggörs skillnader och likheter mellan
könen som i förlängningen skapar högre kvalité på beslutsunderlagen.
Den könsuppdelade statistiken analyseras utifrån ett genusperspektiv för att
säkerställa att resurserna används på ett sätt som bidrar till jämställdhet.
Den medarbetare som tar fram statistik ansvarar för att detta sker
könsuppdelat då det är tillämpbart och relevant.
Inriktningen gäller samtliga förvaltningar och helägda kommunala bolag och
beslutet ska därför utgöra ett ägardirektiv för de kommunala bolagen som
ingår i kommunhuskoncernen.
Ekonomi och finansiering

Ej relevant.
Samråd

Förslaget har utarbetas inom ramen för det utvecklingsarbete som benämns
modellkommun för jämställdhet.
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Beslutet skickas till
Välfärdsförvaltningen
Bildningsförvaltningen
Produktionsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
Bolag som ingår i kommunhuskoncernen
Styrman Dnr. KS 2021/553 ärende ”Ägardirektiv för bolag ingående i
kommunhus koncernen 2022”.
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§ 145

Dnr: KS 2021/502

Samverkansavtal med Härnösands kommun gällande
överförmyndarverksamhet
Slutlig beslutsinstans
Kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Godkänna samverkansavtal om gemensam överförmyndarförvaltning mellan
Härnösands och Kramfors kommuner.
Ärendet
Överförmyndarnämndens verksamhet handhar nämndens ärenden och utför
handläggning och utredning på nämndens vägnar. Uppdraget innebär att
utreda ärenden om godmanskap och förvaltarskap för de personer som anses
ha behov, samt för de ärenden som finns anordnade av tingsrätt. Nämnden
utövar tillsyn över de personer som har uppdrag som god man och förvaltare,
samt över förmyndare för underåriga. I nämndens uppdrag ingår även att
rekrytera personer till uppdrag som god man och förvaltare samt att utbilda
dem för att de ska känna sig trygga i sina uppdrag.
Tillströmning av ärenden har under åren succesivt ökat, så även ärendenas
svårighetsgrad. Verksamheten ser en samhällsutveckling som innebär att
ärendeökning och svårighetsgraden i ärenden kommer att fortsätta öka.
Verksamheten har i dagsläget endast två och en halv tjänster, varav två
handläggare och en administratör på halvtid. Vid perioder då personalen har
semester eller om sjukdom inträffar har verksamheten lägre bemanning och
är därmed ytterst sårbar.
Överförmyndarnämndens ärenden är av juridisk karaktär och verksamheten
saknar i dagsläget juridisk kompetens för de mer komplicerade ärenden som
kan inträffa. I sådana ärenden rådfrågar handläggarna jurist vid Sveriges
kommuner och landsting, SKR, alternativt kollegor i andra kommuner där
kompentens finns. En sammanslagning med Härnösands kommuns
överförmyndarverksamhet innebär ökad rättssäkerhet för de personer som
har god man och förvaltare, samt minskad sårbarhet vid personalens
frånvaro. Överförmyndarverksamheten i Härnösands kommun har i
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dagsläget en chef som arbetar i verksamheten och därmed har kunskap om
och förståelse för ärendens komplexitet samt personalens behov av stöd.
Ekonomi och finansiering

Budget för nya verksamheten fastställer värdkommunen efter att
budgetsamtal hållits med Kramfors kommun. Förslag till årsbudget
överlämnas årligen till ekonomienheten på Kramfors kommun.
Kommunernas andel av budget utgår från en fördelningsnyckel som relateras
till antalet invånare den 1 januari året före verksamhetsåret.
Kostnader för arvoden till ställföreträdare och politikers arvoden ingår inte i
fördelningsnyckeln utan finansieras av respektive kommun.
Samråd

Samråd har förts med digitaliseringsenheten (DSO), Ekonomienheten, HR,
Kommunikation- och kundtjänstenheten.
Beslutsunderlag
Förslag till ”Samverkansavtal om gemensam överförmyndarförvaltning
Härnösand och Kramfors kommun” från Härnösands kommun.
Protokoll MBL 2021-10-20
Beslutet skickas till
Härnösands kommun
Överförmyndarenheten Härnösands kommun
Överförmyndarnämnden Kramfors kommun
Ekonomienheten
Digitaliseringsenheten
Kommunikation- och kundtjänstenheten.
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§ 146

Dnr: KS 2021/400

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs
av privata utförare
Slutlig beslutsinstans
Kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Anta program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av
privata utförare.
Ärendet
Enligt 5 kap 3 § i kommunallagen ska kommunfullmäktige varje
mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som
utförs av privata utförare.
Kommunfullmäktige får enligt kommunallagen 10 kap 1 § besluta om att
lämna över skötseln av en kommunal angelägenhet till en privat utförare.
Gentemot kommuninvånarna är kommunen fortsatt ansvarig, på samma sätt
som för egen verksamhet.
Med privat utförare, 10 kap 7 § kommunallagen, avses en juridisk person
eller en enskild individ som har hand om skötseln av en kommunal
angelägenhet. Köp av enstaka tjänster omfattas inte.
Syftet med kommunallagens bestämmelse är att öka allmänhetens insyn i
privata utförares verksamhet, förbättra uppföljning, kontroll samt säkra en
likvärdig kvalitet i de tjänster som kommunen tillhandahåller oavsett om de
utförs i egen regi eller om de utförs av en privat utförare.
Ekonomi och finansiering

Beslutet påverkar inte ekonomin.
Samråd

Inget samråd har förts.
Beslutsunderlag
Program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata
utförare.
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Beslutet skickas till
Revisionen
Samtliga nämnder
Ekonomienheten
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§ 147

Dnr: KS 2021/481

Formaliarevidering av Ostkustbanan 2015 AB:s styrande
dokument
Slutlig beslutsinstans
Kommunfullmäktige
Förslag till beslut
1. Anta förslag till reviderade styrdokument (aktieägaravtal,
bolagsordning och ägardirektiv) för Ostkustbanan 2015 AB.
2. Stämmoombuden Jon Björkman (V) och Ida Stafrin (C) instrueras
rösta för att de nya styrande dokumenten (aktieägaravtal,
bolagsordning och ägardirektiv) fastställs på Ostkustbanan 2015
AB:s extra bolagsstämma (som planeras till december 2021).
Ärendet
Ostkustbanan 2015 AB:s (Nya Ostkustbanan AB) styrelse föreslår samtliga
delägare att revidera de styrande dokumenten: aktieägaravtalet,
bolagsordningen samt ägardirektivet.
Det enskilt viktigaste förslaget till ändring är att det maximala antalet
styrelseledamöter föreslås utökas från dagens 12 till 19. Det är viktigt för
bolaget att kunna anta reviderade styrdokument under innevarande år (2021)
för att kunna registrera en styrelseledamot från varje enskild delägare hos
Bolagsverket.
Bolagsstyrelsens tidplan är att samtliga delägares fullmäktige fattar beslut i
frågan under oktober, november, respektive december och att bolaget
därefter kallar till en extra bolagsstämma (per capsulam) i början eller mitten
av december där de nya styrdokumenten kan fastställas.
Alla delägare bör ges en plats i bolagsstyrelsen

Idag ska bolagsstyrelsen, i enlighet med bolagsordningen, bestå av minst 8
och maximalt 12 ledamöter. I förslaget till reviderad bolagsordning förordas
det att det maximala antalet styrelseledamöter ska utökas till 19.
En grundläggande princip, sedan bolagets bildande, är att varje delägare
erbjuds en plats i styrelsen. Efter upptagandet av de tre nya delägarna uppgår
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det totala antalet delägare till 13 medan det maximala antalet platser i
styrelsen uppgår till 12.
Förslaget om maximalt 19 styrelseledamöter baseras på antalet regioner (2)
och det totala antalet kommuner i de båda länen (17).
Förteckning över större förslag till justeringar, ändringar och tillägg i de
styrande dokumenten

I tabellen nedan listas skrivningarna i gällande styrdokument samt förslag till
förändringar. Observera att mindre förslag till förändringar, såsom stavfel
och namnbytet till Region Västernorrland inte är listade nedan.
Aktieägaravtalet
Disposition Nuvarande skrivning
§4

Paragrafen om kommunernas
nominering av lekmannarevisorer
omsluter de åtta ursprungliga
delägarna.

De tre nytillkomna delägarna
föreslås adderas i
bokstavsordning:
9. Sollefteå kommun,
10. Timrå kommun, samt
11. Ånge kommun.

Bilaga 1

-

De två tabellerna är
uppdaterade med de tre
tillkomna delägarna samt att
de förvärvat sina aktier från
Region Västernorrland samt
övertagit en del av bolagets
årliga finansiering, vilket
innebär att regionens
aktieinnehav och årliga
tillskott minskat i
motsvarande omfattning.

Bolagsordningen
Disposition Nuvarande skrivning
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§7

Minimalt 8 och maximalt 12
styrelseledamöter

Att det maximala antalet
styrelseledamöter föreslås
ökas från 12 till 19 (då det
sammantagen i de två länen
finns totalt 17 kommuner och
två regioner, vilket i
skrivande stund antas kunna
bli det maximala antalet
delägare i bolaget på lång
sikt).

Ägardirektiven
Disposition Nuvarande skrivning
-

Förslag till ny skrivning

-

Det enda förslaget till ändring
är redaktionell – att alla
delägare radas upp i
bokstavsordning och på
samma
sätt i som i de andra två
styrdokumenten.

Ekonomi och finansiering

Beslutet påverkar inte kommunens ekonomi.
Samråd

Förslaget till beslut är baserat på ett utkast som Region Västernorrland
föreslagit att samtliga av bolagets delägare ska använda.
Beslutsunderlag
Bilaga 1: Aktieägaravtal från 2018
Bilaga 2: Bolagsordning från 2018
Bilaga 3: Ägardirektiv från 2018
Bilaga 4: Förslag till nytt aktieägaravtal
Bilaga 5: Förslag till ny bolagsordning
Bilaga 6: Förslag till nytt ägardirektiv
Beslutet skickas till
Ostkustbanan 2015 AB
Jon Björkman (V)
Ida Stafrin (C)
Gävle kommun
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Hudiksvalls kommun
Härnösands kommun
Nordanstigs kommun
Region Gävleborg
Region Västernorrland
Sollefteå kommun
Sundsvalls kommun
Söderhamns kommun
Timrå kommun
Ånge kommun
Örnsköldsviks kommun
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§ 148

Dnr: KS 2021/16

Anmälan om delegationsbeslut
Slutlig beslutsinstans
Kommunstyrelsen
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.
Delegationsbeslut - amortering KI 52221
Delegationsbeslut Svanö Folkets husförening 2021
Delegationsbeslut bidrag Nordingrå konstrunda 2021
Delegationsbeslut mob 211004 till 20211114
Delegationsbeslut Projektansökan förstudie Digital spelnäring som grön
tillväxtmotor
Delegationsbeslut transporttillstånd Kläpp – Lökom
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§ 149

Dnr: KS 2021/15

Delgivning
Slutlig beslutsinstans
Kommunstyrelsen
Beslut
Notera delgivningarna till protokollet.
Ärendet
1. BN 211020 § 74 Yttrande på revisionsrapport Granskning av insatser
för barn och unga
2.

Delegationsbeslut Personalparkeringar

3.

Beslut om avslag för bidrag

4.

Kf 210927 § 64 Tilläggsbudget 2021 och 2022

5.

Information till kommunerna om kommande enkäter från Boverket
2021

6.

Beslut Sollefteå ks 211102 § 176 HK dest besöksnäringsstrategi
2022-2030

7.

Protokoll KSAU 9 november

8.

Rapport Särskild granskning av visselblåsarärenden och interna
styrdokument

9.

Tjänsteanteckning Slutlig rapport Visselblåsning om mutbrott

10. Uppgifter för Cirkulärdatabasen 21.31
11. Yttrande på revisionsrapport Granskning av insatser för barn och
unga
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