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Victoria Jonsson (V), tjänstgörande ersättare 
Ida Stafrin (C), 2:e vice ordförande 
Anders Åkerman (C) 
Birgitta Widerberg (C) 
Inga-Britt Andersson (C), tjänstgörande ersättare 
Anna Strandh Proos (M) (deltar ej i beslut § 56) 
Jari Merikanto (M), tjänstgörande ersättare § 56 (deltar ej i beslut 
§ 56)
Peter Andelid (L), tjänstgörande ersättare (deltar ej i beslut  § 56) 
Vakant § 56

Thomas Näsholm (S) §§ 46-55, §§ 57-59 
Jari Merikanto (M) §§ 46-55, §§ 57-59 

Peter Carlstedt, kommundirektör § 46 
Erika Sjögren, verksamhetsutvecklare § 46 
Henrik Ericson, nämndsekreterare 
Malin Rydmark, ekonomichef § 46 
Siv Sundström, chef- miljö och byggavdelningen § 46 
Susanne Königson, avdelningschef - samhällsavdelningen 
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Henrik Ericson 

Ordförande 

Malin Svanholm (S) 
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Ida Stafrin (C) 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på 
kommunens digitala anslagstavla. 

Beslutande organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-05-10 

Datum då anslaget sätts upp 2022-05-13 

Sista datum för överklagande 2022-06-03 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningen 

Underskrift 

Henrik Ericson 
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§ 46 Information till kommunstyrelsen 2022 

Diarienummer: KS 2022/26 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen får ta del av följande information 

 Jenny Edvinsson, verksamhetsledare Leader Höga Kusten,
informerar om Leader Höga Kustens arbete och
medfinansieringsbegäran.

 Andreas Gylling, utvecklingssekreterare, informerar om Förstudie
Hornöberget.

 Clara Rosander Sjöberg, samhällsplanerare, informerar om
”Riktlinje för besöksnäring”, och ”Energiplan för Kramfors
kommun”

 Peter Carlstedt, kommundirektör, informerar om
kommunledningsförvaltningens rapport.

 Kommunstyrelsen ges möjlighet att ställa frågor till tjänstepersoner
utifrån sammanträdets ärendelista.
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§ 47 Revisionsrapport Granskning av informationssäkerhet 

Diarienummer: KS 2021/578 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna upprättat förslag på yttrande över revisionsrapport ”Granskning 
informationssäkerhet” till Revisionen. 

Ärendet 

KPMG har på kommunrevisionens uppdrag gjort en granskning av 
kommunens rutiner för informationssäkerhetsarbetet. Granskningen har 
utgått från dokumentationsstudier av befintliga styrdokument och intervjuer 
med fyra medarbetare.  

De granskande revisorerna tar i rapporten upp ett arbetsdokument från 
digitaliseringsenheten. Innehållet i dokumentet har arbetats om och delats 
upp i ett antal olika sakområden, något som inte är ovanligt med 
arbetsdokument. Det har därför varken behandlats eller beslutats om i 
kommunstyrelsen. Rapporten hänvisar alltså till ett ej existerande dokument, 
vilket är direkt felaktigt. 

Likaså hänvisar rapporten till NIS-direktivet och hävdar felaktigt att 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bedömt att Kramfors kommun 
skulle ha anmälningspliktig verksamhet. Detta har tillbakavisats av 
kommunen till IVO 2021-05-24 eftersom kommunens anställda inom de 
berörda yrkeskategorierna inte uppgår till de 50 personer som krävs för att 
vara påverkade av direktivet.  

Granskningen avslutas med ett antal rekommendationer: 

 Göra en översyn av styrande dokument så att dessa utgör en
sammanhållen helhet för styrningen av kommunens
informationssäkerhetsarbete.

 Säkerställa att informationsägarna är medvetna om sitt ansvar och
vidtar åtgärder och aktiviteter som krävs för ett systematiskt
informationssäkerhetsarbete för den information de ansvarar för.

 Upprätta en årlig handlingsplan med prioriterade åtgärder och
aktivitet för att utveckla informationssäkerhetsarbetet.
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 Genomföra informationsklassningar i prioriteringsordning utifrån en 
bedömning av de system som är mest verksamhetskritiska.  

 Säkerställa att rutiner och regler finns för behörighetshantering på 
kommunövergripande nivå. Rutiner bör om möjligt utvecklas genom 
en automatiserad process som kvalitetssäkrar hantering, uppföljning 
samt kontroll av tilldelade behörigheter.  

 Säkerställa att nya och befintliga medarbetare får del av utbildning 
och information om informationssäkerhet så att en tillräcklig 
medvetenhet och kunskap finns över enskildas hantering och för att 
upptäcka incidenter.  

 Besluta om kommunövergripande rutin för hantering av 
informationssäkerhetsincidenter och säkerställa att inträffade 
incidenter dokumenteras på övergripande nivå samt analyseras och 
följs upp som en del i det systematiska förbättringsarbetet.  

Säkerställa att uppföljning av beslutad handlingsplan och kommunens 
informationssäkerhetsarbete sker genom att etablera en årlig rapportering i 
form av ledningens genomgång till kommunstyrelsen.  

Yttrande 

Kommunstyrelsen tar till sig de rekommendationer som 
granskningsrapporten pekar på. Förändringstakten vad gäller utvecklingen 
av arbetssätt med stöd av digitalisering är hög. Med ökad användning av 
system och teknik krävs allt större fokus på bland annat 
personuppgiftshantering, informationssäkerhet och kunskap.  

Kommunstyrelsen har uppmärksammat att det behöver göras en översyn och 
uppdatering, både kring system och teknik. Det behövs även en struktur som 
binder samman årets alla aktiviteter inom området. Nyliga händelser i 
omvärlden visar också på nödvändigheten av ett strukturerat och förankrat 
arbete med dessa frågor. 

Ett långsiktigt arbete har inletts kring informationshantering, -klassning och 
-lagring. Det leds av enheten för ledning och innovation i samverkan med 
alla förvaltningar. De styrande dokumenten håller på att revideras eller 
arbetas om och ska tydligare kopplas samman i årliga aktiviteter och 
åtgärder. Ett förslag till förändring ska vara klart under hösten. 

Arbetet innebär också en översyn av systemförvaltningen för systemen i de 
olika förvaltningarna i syfte att systematisera arbetet och öka tydligheten i 
informationsägarnas ansvar.  

Kommunen deltar även i SKR:s projekt Dimios. Där ingår bland annat olika 
utbildningsaktiviteter för att öka organisationens digitala mognad. Andra 
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aktiviteter inom området förekommer också, t ex inom 
välfärdsförvaltningen genom modellkommunprojektet för välfärdsteknik. 

Parallellt sker insatser inom ramen för IT-drift vad gäller att öka den 
tekniska säkerheten. 

Genom dessa insatser kommer informationssäkerhetsarbetet att kunna 
säkerställas på ett mer ändamålsenligt och systematiskt sätt. 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport "Granskning Informationssäkerhet", KS 2021/578 

Beslutet skickas till 

Revisionen 
Produktionsnämnden 
IT-enheten 
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§ 48 Ansökan för ortsutvecklingsmedel 2022 (samlingsärende) 

Diarienummer: KS 2022/143 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. 230 000 kronor anslås till att utveckla Noraparken. 
2. Medlen tas ur samhällsavdelningens budget. 
3. Uppdra till samhällsavdelningen att till kommunstyrelsens 

sammanträde i juni föreslå hur resterande 770 000 kronor ska 
nyttjas. 

Ärendet 

I ”Mål- och resursplan 2022 med planåren 2023-2024” har 
kommunfullmäktige avsatt två miljoner kronor till samhälls- och 
ortsutveckling. En miljon kronor är sökbara i enlighet med upprättad 
riktlinje och beslut om dessa medel tas av kommunstyrelsen i april 
respektive oktober. Vid kommunstyrelsens sammanträde i maj skulle 
samhällsavdelningen presentera ett förslag om hur resterande medel ska 
användas, vilket av olika skäl inte är färdigt i sin helhet. 

Vid KS-mötet i april, 2022-04-12 KA § 27, beskrevs att en dialog med 
Norabygden pågår om utveckling av Noraparken som ju är belägen på 
kommunal mark och att alternativa finansieringslösningar diskuterades. 
Norabygden efterfrågar en satsning i Noraparken som leder till en 
attraktivare livsmiljö, lockar till inflyttning och som gärna riktar sig till barn 
och ungdomar. Noraparken är belägen nedanför kyrkan med gångavstånd 
till församlingshemmet och Träffpunkt Norabygden som för övrigt är en av 
Kramfors kommuns servicepunkter. Noraparken besöks och nyttjas av 
boende och turister i bygden och föreningslivet i Norabygden. Det som 
föreslås är en inramning av grönområdet, en anpassad nerfart för personer 
med funktionshinder samt parkeringsytor. Önskemålet är att investeringarna 
sker under 2022 och föreningslivet vill gärna vara behjälplig och bistå i 
planeringsarbetet. Samhällsavdelningen föreslår att 230 000 kr går till 
utveckling av Noraparken. 

Samhällsavdelningen arbetar fram ett förslag till kommunstyrelsen i juni för 
hur de resterande 770 000 kronor ska nyttjas.  
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Måluppfyllelse 

Beslutet ger högre kvalitet för kommuninvånarna, vilket också är ett av 
kommunens mål. Beslutet bidrar också till en god livsmiljö som är 
kommunstyrelsens mål.  

Agenda 2030 

Beslutet bidrar till mål 5, 10, 11 och 16 inom Agenda 2030.  

Barnrättsperspektiv 

Beslutet berör barn generellt och kommer att bidra till en attraktivare miljö 
för barn och unga. Barnrättsperspektivet har också lyfts från föreningslivet i 
Norabygden.  

Ekonomi och finansiering 

Medlen tas ur samhällsavdelningens budget. 

Samråd 

Inom samhällsavdelningen samt med tekniska avdelningen och miljö- och 
byggavdelningen. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1, Begäran om investering för markarbete i Nora, KS 2021/615  
Bilaga 2, Ansökan samhälls- och ortsutvecklingsmedel Noramacken, KS 
2022/143  
Bilaga 3, karta samhälls- och ortsutvecklingsmedel 2022 

Beslutet skickas till 

Samhällsavdelningen 
Tekniska avdelningen 
Miljö- och byggavdelningen 
Landsbygdsrådet 
Ungdomsrådet 
Noramacken ek. förening, noramacken@mail.se  
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§ 49 Instruktion till ägarombud vid 2022 års bolagsstämmor 

Diarienummer: KS 2022/156 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Samtliga stämmoombud instrueras att rösta följande 

1. Såväl VD som styrelse bör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2021. 

2. Tillgängliga vinstmedel disponeras i enlighet med de förslag som 
lämnats i bolagens årsredovisning. 

3. Arvoden fastställs i enlighet med detta förslag. För stämmoombudet 
för Höga Kusten Airport så är instruktionen till ombudet att utgå från 
detta förslag i diskussionerna med Sollefteås motsvarighet. 

4. Ägardirektiv fastslås enligt bilaga ”Förteckning – ägardirektiv”. 

Ärendet 

Enligt bolagspolicyn ska kommunstyrelsen besluta om instruktioner till 
stämmoombuden inför bolagsstämmorna. Om instruktionerna gäller ärenden 
av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska dessa utfärdas av 
kommunfullmäktige. 

  

Det är inom nedanstående fyra områden som instruktioner utfärdas inför 
2021 års stämmor (Verksamhetsåret 2020). 
 

1. Ansvarsfrihet 
2. Förslag till vinstdisposition  
3. Arvoden 
4. Ägardirektiv 

  

Ansvarsfrihet 

Revisorerna har i för samtliga bolag avlämnat rapporter som ger stöd för att 
såväl VD som styrelse bör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 
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Förslag till vinstdisposition 

Styrelsen i bolagen har fastställt årsredovisning för det gångna 
verksamhetsåret och denna har granskats av bolagets revisor. I 
årsredovisningen finns styrelsens förslag till hur tillgängliga vinstmedel bör 
disponeras.  

Förslag till arvoden från och med bolagsstämmorna 2021 

Arvodesberedningen beslutade 2022-04-19 § 1 att föreslå kommunstyrelsen 
i sin instruktion till ägarombuden fastställa nedanstående bolagsarvoden, på 
respektive bolagsstämma. 

Förslag till arvoden kommunala bolagsstyrelser i 2022 års nivå 

Bolag Uppdrag  Förslag 
2022-06  

Andel av 
basbel. 

 Nuvarande  

      71000   

Krambo AB              

  Ordförande            142 
000     

200%     136 400     

  Vice 
ordförande 

            17 
750     

25%       17 050     

  ledamot               3 
550     

5% + 
sam.ers. 

        3 410     

  Revisor             10 
650     

15%       10 230     

Kramfast 
AB (Kiab) 

Ordförande            106 
500     

150%     102 300     

  Vice 
ordförande 

            17 
750     

25,00%       17 050     

  Ledamot               3 
550     

5% + 
sam.ers. 

        3 410     

  Revisor             10 
650     

15%       10 230     

Mediateknik Ordförande             71 
000     

100%       68 200     
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  Vice 
ordförande 

              8 
875     

12,50%         8 525     

  Ledamot               3 
550     

5% + 
sam.ers. 

        3 410     

  Revisor               7 
100     

10%         6 820     

Kommunhus 
AB 

Ordförande             35 
500     

50%       34 100     

  Vice 
ordförande 

              8 
875     

12,50%         8 525     

  Ledamot               3 
550     

5% + 
sam.ers. 

        3 410     

  Revisor               7 
100     

10%         6 820     

Höga 
Kusten 
Airport 

Ordförande             35 
500     

50%       34 100     

  Vice 
ordförande 

              8 
875     

12,50%         8 525     

  Ledamot               3 
550     

5% + 
sam.ers. 

        3 410     

  Revisor               7 
100     

10%         6 820     

Till fasta arvoden tillkommer ytterligare 12% i semesterersättning och 10% 
i pensionsersättning. 

Inkomstbasbelopp 2022: 71000:- (2021: 68200:-) (2020: 66800:-) (2019: 
64400:-) (2018: 62500:-) ( 2017: 61.500:-) 

För ordinarie ledamöter exklusive ordförande och vice ordförande föreslås 
ett fast årsarvode om 5 % av inkomstbasbeloppet som ersättning för det 
styrelseansvar som framgår av aktiebolagslagen. Till detta utgår dessutom 
sammanträdesarvode enligt kommunens regler för bevistade sammanträden. 

* Till fasta arvoden kommer ytterligare 12 % i semesterersättning och 10 % 
i pensionsersättning. 
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Förslaget är att samtliga stämmoombud instrueras att rösta för att arvoden 
fastställs i enlighet med detta förslag. 

För bolaget Höga Kusten Airport så har Kramfors kommuns 
aktieägarombud 50 % av aktierna och måste därför träffa överenskommelse 
med Sollefteå kommuns aktieägarombud som innehar resterande 50 % av 
aktierna om hur arvoden skall sättas. Instruktionen till ombudet är att utgå 
från detta förslag i diskussionerna. 

Ägardirektiv  

Samtliga stämmoombud instrueras att fastslå ägardirektiv enligt bilaga 
”Förteckning – ägardirektiv”. 

Beslutsunderlag 

Arvodesberedningen 2022-04-19 § 1 
Förteckning – ägardirektiv, uppdaterad inför bolagsstämmor 2022 

Beslutet skickas till 

Samtliga stämmoombud 
Revisionen  
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§ 50 Projekt Leader Höga kusten 2023-2029 

Diarienummer: KS 2022/215 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kramfors kommun medfinansierar Leader Höga Kusten med 300 
000 kronor per år under perioden 2023-2029. 

2. Medfinansieringen tas ur samhällsavdelningens budget. 

  

Ärendet 

Kramfors kommun ingår tillsammans med kommunerna Härnösand, 
Sollefteå och Örnsköldsvik i Leader-området Höga Kusten. Leader Höga 
Kusten har ansökt om medfinansiering från sina ägandekommuner och från 
Region Västernorrland inför EU:s kommande programperiod. Anledningen 
är att kommunerna ovan samt Region Västernorrland tillsammans bedriver 
landsbygdsutveckling genom Leader-metoden.  

Leader-metoden bygger på att privat, ideell och offentlig sektor bildar ett 
partnerskap för att gemensamt utveckla ett geografiskt område utifrån en 
överenskommen utvecklingsstrategi.   

Under 2021 har en gemensam lokal utvecklingsstrategi för kommande 
programperiod tagits fram i bred demokratisk samverkan inom Leader-
området Höga Kusten. Samtliga kommuner fyra kommuner i Höga Kusten 
och Region Västernorrland har lämnat avsiktsförklaringar att stödja arbetet 
med utvecklingsstrategin till Jordbruksverket. Jordbruksverket är 
förvaltande myndighet för Leader i Sverige.  

För att genomföra strategin och växla upp de medel som ska tillsättas 
Sveriges arbete med landsbygdsutveckling från EU och staten krävs 
medfinansiering från kommunerna i Höga Kusten och Region 
Västernorrland. Leader Höga Kusten har begärt medfinansiering utifrån 
följande fördelning: 

Härnösands kommun 300 000 kronor/år 

Kramfors kommun 300 000 kronor/år 

Sollefteå kommun 300 000 kronor/år 
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Örnsköldsviks kommun 450 000 kronor/år 

Region Västernorrland 500 000 kronor/år 

För Kramfors kommun är medfinansieringen oförändrad jämfört med 
föregående programperiod inklusive förlängningsåren 2021-2022.  

Leader Höga Kusten avser att äska för en budget på 50 miljoner för att 
genomföra nästa programperiod 2023-2027. Detta kan jämföras med den 
budget på 43,9 miljoner som Höga Kustens Leader-område tilldelades för 
föregående programperiod 2014-2020.  

Ett Leader-område måste ha verksamhet till och med 2029 enligt de regler 
som gäller för genomförande av programperioden. För att kunna ansöka om 
en större budget och bättre uppväxlingseffekter fördelas medfinansieringen 
på fler år än bara programperiodens år.  

För att medverka till ett attraktivt och livskraftigt Höga Kusten samt 
överlappa programperioderna på ett bra sätt behöver Leader Höga Kusten få 
besked om medfinansieringen från ägande kommuner samt Region 
Västernorrland innan sommaren.  

Måluppfyllelse 

I ” Mål- och resursplan 2022 med planåren 2023-2024” beskrivs hur 
Kramfors ska vara möjligheternas kommun med en mångfald av miljöer för 
bästa livskvalitet i alla dess former. Kramfors kommun är en 
stolt  landsbygdskommun som visar mod och handlingskraft där människor 
och företag växer.   

Kramfors kommuns målstyrning består av tre perspektiv. Perspektivet 
kramforsbon har en tydlig utvecklingsinriktning och lyfter invånarnas 
intressen. Målsättningen är att hen ska uppleva fördelar med att bo, växa 
upp, utbilda sig, arbeta och åldras i Kramfors kommun. Dialog och 
samverkan mellan kommun och invånare beskrivs som viktiga delar i 
samhällsbygget och bidrar till ökat engagemang och delaktighet.  

Leader Höga Kustens verksamhet medverkar till att realisera dessa 
ambitioner samt uppsatta mål om hållbarhet ur dess samtliga tre 
dimensioner (socialt, ekonomiskt och ekologiskt).  

Leader-metoden genomsyras av samverkan mellan en mångfald av aktörer 
och utgår från ett partnerskap som tillsammans inte bara har mod att skapa 
livskraft i den egna bygden utan i hela Höga Kusten. En fortsatt 
medfinansiering av Leader Höga Kusten harmoniserar därmed väl med 
budskapet och kärnan i Vision 2031.   
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Agenda 2030 

Beslutet bidrar till mål 3, 5, 7-16 inom Agenda 2030.  

Barnrättsperspektiv 

Leader Höga Kustens verksamhet berör barn och ungdomar generellt. 
Leader-områdets verksamhet under EU:s kommande programperiod styrs av 
den lokala utvecklingsstrategin. 

Strategin har arbetats fram i dialog med unga och Leader Höga Kusten avser 
att tillsätta en ungdomskommitté – Advisory Board Höga Kusten med 
deltagare 16–25 år. Advisory Board kommer att vara rådgivande och 
påverka vilka projekt som beviljas samt bidra till att strategins 
genomförande följer Barnkonventionens principer 

Fortsatt medfinansiering av Leader Höga Kusten är positivt ur ett barn- och 
ungdomsperspektiv och ger möjligheter att skapa en god livsmiljö för barn 
och unga i Höga Kusten. 

Ekonomi och finansiering 

Kramfors kommuns medfinansiering föreslås oförändrad jämfört med 
tidigare politiskt beslut, vilket innebär 300 000 kronor per år för perioden 
2023-2029. Medel som tas ur samhällsavdelningens budget.    

Samråd 

Samråd har skett inom Samhällsavdelningen.  

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: Prövning av barnets bästa_medfinansiering Leader Höga Kusten 
2023 2029 
  
Bilaga 2: Begäran medfinansiering Leader Höga Kusten 2023-2029 
  
Bilaga 3: Lokal utvecklingsstrategi Leader Höga Kusten 2030 
  
Bilaga 4: Remiss Leaderstrategi för Höga Kusten 2023-2030_KS 210914 § 
93_KS 2021/365 
  
Bilaga 5: Fortsatt medfinansiering Lokalt ledd utveckling Höga Kusten 
2021-2022_KS 200908 § 121_KS 2014/117 
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Beslutet skickas till 

Bildningsförvaltningen  
Kommunledningsförvaltningen 

Produktionsförvaltningen  

Välfärdsförvaltningen 

Samhällsavdelningen 

Mediateknik AB,  

Krambo AB 

Kramfast AB 

Leader Höga Kusten 

Landsbygdsrådet  
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§ 51 Riktlinje för besöksnäring i Kramfors kommun 2022-2025 

Diarienummer: KS 2022/244 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta Riktlinje besöksnäringsutveckling Kramfors kommun 2022-
2025. 

2. Uppdra till samhällsavdelningen att årligen utgå ifrån prioriterade 
fokusområden i verksamhetsplaneringen. 

Ärendet 

Framtagandet av denna riktlinje grundar sig i Höga Kusten 
Destinationsutvecklings (fortsättningsvis HKD) Strategi 2030 för Höga 
Kusten som är ett dokument som pekar ut viktiga strategier för destinationen 
och som kommunstyrelsen beslutat ställa sig bakom, KS 210914 § 91. 
Ambitionen är att samla kommunerna i Höga Kusten genom att skapa 
samsyn och en gemensam inriktning mot framtiden. Att ta fram lokalt 
förankrade dokument utifrån respektive kommuns förutsättningar är en del i 
detta arbete. Riktlinjen beskriver hur Kramfors kommun lokalt ämnar 
implementera HKD:s strategidokument för att bidra till uppfyllandet av 
HKD:s mål och utveckla Kramfors kommun i en positiv riktning. De 
strategiska områden och mål som lyfts bedöms inte bara ha positiva effekter 
för besöksnäringen utan också för kommuninvånarna. Riktlinjen syftar 
också till att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling och stärkt 
besöksnäring.  

För Kramfors del är följande fokusområden prioriterade; 

1. Kompetensförsörjning och företagsklimat 
Koppling till HKDs strategiska områden mot 2030 
Öka investeringsgraden och locka fler investerare 
Förenkla och underlätta företagande och entreprenörskap 

2. Fler och förlängda besökssäsonger med högre besökskapacitet 

Koppling till HKDs strategiska områden mot 2030 
Lägereldsorienterad produktutveckling och innovation  
Fler besökare under hela året 
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3. Informationsspridning och synlighet 
Koppling till HKD:s strategiska områden mot 2030 
Stärk platsvarumärket 

4. Hållbar samhällsutveckling 
Koppling till HKDs strategiska områden mot 2030 
Hållbarhet i allt 
Utveckla infrastruktur och öka tillgängligheten 

Riktlinjens intentioner och aktiviteter inom prioriterade fokusområden tas 
med i årlig verksamhetsplanering. Samhällsavdelningen har ett 
övergripande ansvar för implementeringen och säkrar genomförande och 
uppföljning av aktiviteter. 

Måluppfyllelse 
Kramfors kommuns övergripande mål kopplad till HKDs strategidokument 
är: Västernorrlands bästa företagsklimat 2025. Företagsklimat och 
besöksnäringsutveckling påverkar varandra i ett symbiotiskt förhållande. 
Arbetet med att nå till Västernorrlands bästa företagsklimat utgår bland 
annat från Malins fyra punkter. 

Agenda 2030 
Fokusområdena ligger i linje med Agenda 2030-målen 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 
12, 13 och17. 

Ekonomi och finansiering 
Riktlinjen innebär ingen ekonomisk påverkan, särskilda aktiviteter som 
planeras och genomförs och som är kostsamma lyfts fram i 
budgetprocessen. 

Samråd 
Samråd har förts inom samhällsavdelningen, Miljö- och byggavdelningen, 
Produktionsförvaltningen och med övriga Höga Kusten-kommuner. 

Beslutsunderlag 

Riktlinje besöksnäringsutveckling Kramfors kommun 2022-2025, KS 
2022/244. 

Beslutet skickas till 

Samhällsavdelningen 
Kommunikationsenheten 
Miljö- och byggavdelningen 
Produktionsförvaltningen, tekniska avdelningen 
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§ 52 Byggsanktionsavgift för markarbeten utan marklov och 
startbesked  

Diarienummer: MOB-2021-1552 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastighetsägaren till  
 ska betala 19 416 kr i byggsanktionsavgiften för att utan bygglov 

och startbesked utfört markarbete på 377 kvm. 

Villkor för beslutet 

Ska utföras enligt bilaga. 

Lagstöd 

9 kap. 4b § 1pkt Plan- och bygglagen 

9 kap. 11§ PBL 

10 kap. 3§ PBL 

11 kap. 51, 52, 53, 57 och 58 §§ PBL  

9 kap. 7 § plan- och byggförordningen, PBF (SFS 2011:338). 

Skäl till beslut 

Fastighetsägaren har gjort markåtgärder som är inom detaljplanerad område. 
Markåtgärder är lovpliktiga. Fastighetsägaren har således påbörjat en åtgärd 
som är lovplitkig utan att ansöka om marklov. 

  

Enligt 11 kap. 5 § PBL ska kommunstyrelsen pröva förutsättningarna för 
och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt detta kapitel, så 
snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i 
plan och bygglagen m.m. Kommunstyrelsen bedömer att den åtgärd som 
utförts är lovpliktig. Åtgärden har utförts utan marklov och utan startbesked. 

Ärendet 

2021-12-15 fick Miljö och bygg kännedom att det har påbörjats 
markarbeten olovligen på fastigheten  
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Fastighetsägaren har 2022-02-22 fått ett informationsbrev om att Miljö och 
bygg har fått in en anmälan om att uppfyllnad och nedschaktning på en yta 
på 733kvm skett olovligt. Och att kommunstyrelsen begär en skriftlig 
förklaring till varför har det gjorts åtgärder utan marklov. 

Den 13 april 2022 inkom en förklaring från fastighetsägaren och att de hade 
blivit fel informerade om att förberedande markarbeten inte var lovpliktiga 
åtgärder.  

Kommunstyrelsen konstaterar att den påbörjade åtgärden har utförts utan 
startbesked, en byggsanktionsavgift ska därför tas ut enligt 11 kap. 51§ 
PBL. 

Beslutsunderlag 

Nybyggnadskartan med olovligen uppförd yta 
Beräkning av sanktionsavgift 

Avgift 

19 416 kr 

Överklagandehänvisning 

Beslutet kan överklagas inom tre veckor. 

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggavdelningen, som vidaresänder beslutet till berörda.  
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Ärendet 

2021-12-15 fick Miljö och bygg kännedom att det har påbörjats 
markarbeten olovligen på fastigheten  

Fastighetsägaren har 2022-02-24 fått ett informationsbrev om att Miljö och 
bygg har fått in en anmälan om att uppfyllnad och nedschaktning på en yta 

på 430kvm skett olovligt. Och att kommunstyrelsen begär en skriftlig 
förklaring till varför har det gjorts åtgärder utan marklov. 

2022-04-08 har ett mejl skickat till fastighetsägaren med begäran om en 
förklaring.  

2022-04-29 har fastighetsägaren informerat om byggsanktionsavgiften, om 
fastighetsägaren är bered att betala avgiften eller rätta till överträdelsen 
genom att återställa marken till det ursprungliga skicket. 

Via samtal med bygglovhandläggaren, har fastighetsägaren informerat att 
han är bered att betal byggsanktionsavgiften. 

Kommunstyrelsen konstaterar att den påbörjade åtgärden har utförts utan 
startbesked, en byggsanktionsavgift ska därför tas ut enligt 11 kap. 51§ 
PBL. 

Yttrande 

Tidigare fastighetsägaren till fastigheten har getts möjligheten 
att yttra sig i ärendet, enligt 11 kapitel 58 § Plan- och bygglagen (2010:900) 

(PBL). 2022-04-19 kom ett yttrande in från . I yttrandet 
skriver han att för att skapa en bild för köparen hur placeringen av ett hus på 
150kvm ska ske behövde han plana ut marken, då tomten är kuperad. 
Eftersom han hade gjort markarbeten tidigare gällande schaktning av vägar, 
grävning av avlopp, el m.m. då visste han inte att det krävs marklov för att 
uppföra markåtgärder gällande byggnationen av ett fritidshus. 2022-05-04 
kom ytterliga yttrande från , han skriver att myndigheternas 
uppgift är att informera vilka regler och lagar som gäller vid nybyggnation 
inom ett område med detaljplan. 

Beslutsunderlag 

Nybyggnadskartan med olovligen uppförd yta 
Beräkning av sanktionsavgift 
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Avgift 

21 976 kr 

Överklagandehänvisning 

Beslutet kan överklagas inom tre veckor. 

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggavdelningen, som vidaresänder beslutet till berörda.  
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§ 54 Revisionsrapport Granskning av chefskap 

Diarienummer: KS 2021/634 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna upprättat förslag på yttrande över revisionsrapport ”Granskning 
av chefskap” till Revisionen. 

Ärendet 

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer gjort en översiktlig 
granskning av kommunens arbete med chefskap för att bedöma om det finns 
ett systematiskt arbete avseende att stötta och utveckla chefer. 

KPMG:s sammanfattande bedömning är att det i stora delar finns ett aktivt 
arbete för att stötta och utveckla chefer. 

KPMG lämnar utifrån sin granskning följande rekommendationer till 
kommunstyrelsen att: 

 revidera riktlinje för chef- och ledarskap. 
 överväga att genomföra en särskild chefsenkät. 
 planera och genomföra fler omgångar av chefsprogram för framtida 

chefer. 

Yttrande 

Revidera riktlinje för chef- och ledarskap 

Riktlinje för chef- och ledarskap är under omarbetning hos HR-enheten. 
Den skall synkroniseras med kommunens personalpolitiska program, vilket i 
sin tur håller på att implementeras i kommunen under 
projektnamnet Tillsammans växlar vi upp. En inledande del i denna 
implementering är att kommunens chefer kommer att delta i utbildning i det 
personalpolitiska programmets innehåll. I samband med dessa utbildningar 
kommer chefskapet diskuteras med koppling till det programmet, vilket 
kommer bidra med input till uppdateringen och utvecklingen av Riktlinje 
för chef- och ledarskap. 

Beräknat klart: årsskiftet 2022-23 
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Överväga att genomföra en särskild chefsenkät 

Kommunstyrelsen tar till sig granskningens rekommendation och avser 
inleda ett planeringsarbete för att genomföra en särskild chefsenkät inom 
kommunen. En undersökning har genomförts gällande chefers arbetsmiljö 
inom bildningsförvaltningen, men den är att betrakta som en enskild insats 
och är gjord av en extern aktör. Det vi behöver rikta in oss på är en 
undersökning som dels ger oss svar på hur chefer generellt upplever sin 
arbetsmiljö och som dels går att genomföra över tid för jämförelse. 

Beräknat första genomförande: våren 2023 

Planera och genomföra fler omgångar av chefsprogram för framtida chefer 

Av olika anledningar, främst ett medvetet val att för att skapa utrymme för 
att arbeta fram en bra urvalsprocesser utifrån faktiska behov, har detta tyvärr 
inte kunnat genomföras i önskad omfattning. Andra faktorer som givetvis 
påverkat har varit pandemin samt stor omsättning av personal inom HR-
enheten. Ambitionen är dock att det ska genomföras igen, eftersom vi ser att 
det är en viktig åtgärd för att underlätta vår chefsrekrytering samt för att 
underlätta interna karriärvägar. Programmet bör styras utifrån 
förvaltningarnas kompetensförsörjningsbehov och ett 2-3 års mellanrum 
mellan utbildningens starttillfällen kan vara lämpligt. 

Planeras under hösten 2022. 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport ”Granskning av chefskap”, KS 2021/634 

Beslutet skickas till 

Revisionen 
HR-enheten  
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§ 55 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 

Under våren ligger fokus på tre av arbetspaketen i det Vinnovafinansierade 
projektet Att återvinna ett hem; Intervjuer med nyinflyttade tillsammans 
med Umeå universitet, Inventering av obebodda hus tillsammans med 
Lugnviks IF samt planeras för medborgardialoger om livsmiljön i Lugnvik. 

Tre intressanta projekt har startat upp under våren i ett led att 2025 ha länets 
bästa företagsklimat; Två av projekten handlar om 
dataspelsindustrisatsningen som startats upp. Det tredje projektet handlar 
om kompetensförsörjning för Höga kusten kommunerna. 

Som ende kommun i länet har Kramfors besvarat en 
lagrådsremiss; Åtgärder för en jämnare fördelning av boende för vissa 
skyddsbehövande. 

Kommuntalet för kommunen, avseende fördelning av skyddsbehövande 
enligt massflyktsdirektivet, föreslås av Länsstyrelsen justeras från 86 
individer till 120-180 individer. 

Medarbetare 

I jämförelse av mars 2021 med mars i år har antalet tillsvidareanställda ökat 
med 41 medarbetare, samtidigt har tidsbegränsade anställningar, exklusive 
vikariat, minskat med 31 medarbetare.  

En glädjande och nedåtgående trend kan skönjas i de preliminära siffrorna 
för sjukfrånvaro i april i jämförelse med föregående månad.  

Implementeringen av det personalpolitiska programmet har startat och 
införande arbetet går under namnet Tillsammans växlar vi upp. 

Ekonomi 
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Kramfors kommun visade på ett starkt resultat för 2021 men underskotten i 
välfärd och bildning kvarstår. Välfärd och bildning går in med en 
omställning för år 2022. Situationen är fortsatt tuff för dessa nämnder och 
framförallt verksamheterna IFO och gymnasiet. Andra utmaningar är den 
ökade inflationen som gör att priserna stiger för bl.a. el, drivmedel och 
livsmedel. Kompetensförsörjningen är en annan utmaning med ökade 
kostnader för inhyrd personal. 

Senaste skatteprognosen visar en fortsatt återhämtning och förstärkning av 
konjunkturen som lyfter skatteunderlaget trots Ukrainakrisens negativa 
effekter. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens rapport 2022-05-10, KS 2022/54 
Månadsrapport-Personalnyckeltal-Hela kommunen-mars-2022, KS 2022/54 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 
Förvaltningschefer 
Revisionen 
Kommunfullmäktige  
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§ 56 Förändrad bussgodsorganisation/Bussgods i 
Västernorrland AB:s framtid/Kommunalförbundet 

Diarienummer: KS 2022/274 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag till nästa instans 

Godkänna kollektivtrafikmyndighetens förslag om att förvärva 1/3 av 
aktierna i Bussgods i Norr AB. 

Deltar ej i beslutet 

Anna Strandh Proos (M), Peter Andelid (L) Jari Merikanto (M) väljer att 
inte delta i beslutet. 

Ärendet 

Kollektivtrafikmyndigheten är delägare av bussgodsverksamheter i 
Västernorrland. Bussgods föreslås genomgå en omorganisation där ett bolag 
som heter Bussgods i Norr AB ska ta över verksamheten från Bussgods i 
Västernorrland AB. För att detta ska vara möjligt önskar 
Kollektivtrafikmyndigheten att förvärva 1/3 av aktierna i Bussgods i Norr 
AB. Övriga aktier ägs av Västerbotten och Norrbotten. 
Kollektivtrafikmyndigheten är organiserad i ett kommunalförbund där 
Västernorrlands kommuner och region är medlemmar. 
Kommunalförbundets förbundsordning säger att medlemmarnas 
godkännande krävs för att kommunalförbundet ska tillåtas köpa och sälja 
aktier i företag. Syftet med detta förslag till beslut är att tillåta 
kollektivtrafikmyndigheten att köpa aktier i Bussgods i Norr AB. 

Beslutsunderlag 

Protokoll för kollektivtrafikmyndighetens sammanträde 2022-04-11 

Beslutet skickas till 

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland  
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§ 57 Energiplan för Kramfors kommun 2022-2027 

Diarienummer: KS 2022/239 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens förslag till nästa instans 

1. Anta Energiplan Kramfors kommun 2022-2027. 
2. Klimatstrategi och energiplan för Kramfors kommun 2006-2012, 

Dnr 2004/383 upphör att gälla. 

Ärendet 

Enligt Lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska varje svensk 
kommun ha en gällande energiplan som omfattar tillförsel, distribution och 
användning av energi.  

I KS 200407 § 67 gavs kommundirektören i uppdrag att utforma en 
klimatstrategi innehållande en energiplan. Detta genererade ett uppdrag till 
Samhällsavdelningen där ett utredningsarbete har genomförts. Det kan 
konstateras att Program för ekologisk hållbarhet som antogs i november 
2019 innehåller åtta strategier. Ytterligare ett styrdokument kommer inte att 
tillföra något utan programmet föreslås i stället ses över så att det fyller den 
funktion som efterfrågas. Nu gällande energiplan som antogs av 
Kommunfullmäktige 2006, Klimatstrategi och energiplan för Kramfors 
kommun 2006-2012, ersätts. 

De fem regionala fokusområdena för Västernorrland som återfinns i Energi- 
och klimatstrategi för Västernorrland 2020-2030 utgår från nationella och 
globala mål. Kramfors kommun ska internt och i samarbete med andra 
arbeta inom dessa fokusområden utifrån följande ställningstaganden: 

1. Bygga ut laddinfrastrukturen 
2. Röta kommunens matavfall för biogasproduktion 
3. Möjliggöra byggnation av tankställen för förnybara drivmedel 
4. Energieffektivisera fastighetsbeståndet 
5. Agera möjliggörare vid planerad byggnation av lokal grön el 
6. Installera solceller vid ny- eller ombyggnationer om möjligt och 

effektivt ur energisynpunkt 
7. Ställa krav på 100 % förnybar upphandlad el och värme 
8. Erbjuda klimat- och energirådgivning med syftet att uppnå 

energieffektivisering 
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9. Föra kontinuerlig dialog med nätägare 

  

Kramfors kommun ska också arbeta med de energirelaterade  
ställningstaganden som återfinns i styrande dokument, 
såsom Översiktsplanen, Avfallsplanen och Program för ekologisk 
hållbarhet. Varje förvaltning ansvarar för att i verksamhetsplaneringen 
inkludera åtgärder för energieffektivisering kopplade till föreliggande 
energiplan samt ovan nämna dokument.  

Måluppfyllelse  
Beslutet bemöter Vision 2031 och de tre perspektiv som ryms i visionen. 
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och Energi- och klimatstrategi 
för Västernorrland 2020-2030 är centrala i utformningen av energiplanens 
ställningstaganden och bidrar således till uppfyllandet av dessa regionala 
dokument.  

Agenda 2030 

Beslutet bidrar till följande globala mål: 

 7. Hållbar energi för alla 
 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur  
 11. Hållbara städer och samhällen 
 12. Hållbar konsumtion och produktion 
 13. Bekämpa klimatförändringarna 

Ekonomi och finansiering  
Detta beslut ger inte några ekonomiska effekter. Åtgärder och aktiviteter 
som planeras tas upp i budgetprocess. 

Samråd  
Samråd har förts inom Samhällsavdelningen, Produktionsnämnden och 
Krambo AB.  

Beslutsunderlag 

Energiplan Kramfors kommun 2022-2027. KS 2022/239 

Beslutet skickas till 

Samhällsavdelningen 
Produktionsnämnden 
Krambo AB  
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§ 58 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 

1. Delegationsbeslut om medel till projektet pumptrackbana i  
2. Bollstabruk.pdfDelegationsbeslut undertecknat_ortsutveckling 

2021_Omnevikens byaförening_ny informationstavla.pdf 
3. MoB   
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§ 59 Delgivningar 2022 kommunstyrelsen 

Diarienummer: KS 2022/23 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Notera delgivningarna till protokollet. 

Ärendet 

1. Bildningsnämnden 2022-04-06 (2022-04-06 §13).docx 
2. Bildningsnämnden 2022-04-06 (2022-04-06 §23)Revisionsrapport 

Uppföljande granskning avseende upphandling.docx 
3. Bildningsnämnden 2022-04-06 (2022-04-06 §25)Skolchefens 

rapport mars.docx 
4. Bildningsnämndens internkontrollplan 2022.docx 
5. Protokoll HKA Styrelsemöte 30 Mars.docx 
6. Skolchefens rapport mars 2022.docx 
7. Sollefteå KS 220405 § 63, Medfinansiering Nyföretagarcentrum 

Kramfors.pdf  
8. Styrelsen Kramfors Kommunhus AB (2022-04-01 §14).docx 
9. Styrelseprotokoll Kramfors Mediateknik 2022-03-22.docx 
10. Årsredovisning - Koncern (2022-03-28).pdf 




