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§ 82 Dnr KS 2020/25 

Information 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen  

Beslut 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen får ta del av följande information: 

- Ulrika Hurdén, förvaltningschef bildningsförvaltningen informerar 

om sökläget inför hösten, nedläggningen av Ytterlännesskolan, 

Comvius, nomineringen till Guldtrappan samt informerar 

övergripande om ekonomin. 

- Siv Sundström, chef miljö- och byggavdelningen informerar om 

revideringen av delegationsordningen. 

- Malin Rydmark, ekonomichef, rapporterar om delårsrapport per 

2020-04-30.  

- Susanne Königson och Mikael Gidlöf informerar och svarar på frågor 

med anledning av kommundirektörens rapport.  

- Anna Hedensjö- Johansson regionchef från Svenskt Näringsliv 

informerar om hur företagen har svarat på enkäten om 

företagsklimatet i kommunen.  
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§ 83 Dnr: KS 2020/318 

Delårsrapport per 2020-04-30 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 

1. Uppföljningen per sista april 2020 godkänns. 

2. Uppmana välfärds- och bildningsnämnderna att besluta om 

ytterligare åtgärder i sina handlingsplaner för att anpassa 

verksamheten till beslutad budgetram. 

3. Välfärdsnämnden ska vid nästa kommunstyrelse särskilt rapportera 

om kostnadsutveckling och åtgärder inom verksamhetsområdet 

Individ och familjeomsorg, IFO. 

4. Bildningsnämnden ska vid nästa kommunstyrelse särskilt rapportera 

om kostnadsutveckling och åtgärder inom verksamhetsområdet 

grundskola. 

Ärendet 

Kommunen och dess nämnder har upprättat en delårsrapport per 2020-04-30 

innehållande utfall, budgetuppföljning och en helårsprognos 2020.  

Resultatet per sista april är -13,1 mnkr, att jämföra med -34,6 mnkr 

motsvarande period 2019.  

Den ekonomiska helårsprognosen visar ett positivt resultat på 5,7 mnkr, 

vilket är 9,3 mnkr sämre än budget. Det innebär att kommunens 

balanskravsresultat bedöms bli positivt men att kommunfullmäktiges 

finansiella mål inte uppnås. 

Det råder stor osäkerhet i nuvarande prognos, då de ekonomiska effekterna 

av Covid -19 är svåra att beräkna både på intäkts- och kostnadssidan.  

Nämnderna/styrelsen visar en helårsprognos på -22,8 mnkr, där 

välfärdsnämndens prognos är -18,5 mnkr och bildningsnämndens -6,6 mnkr.  

Det är av största vikt att det långsiktiga arbetet med handlingsplaner för att 

sänka nettokostnaden fortsätter. Samt prioritera arbete med att vidta åtgärder 

för att uppnå möjliga kortsiktiga effekter. Detta samtidigt med den 
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coronapandemi som pågår och som påverkar våra verksamheter och 

ekonomiska förutsättningar oerhört mycket.  

Ekonomi och finansiering 

Beslutet bedöms inte få några ekonomiska konsekvenser. 

Måluppfyllelse 

Prognosen är del av kommunens uppföljningsarbete och kommer att bidra 

till att målet om god ekonomisk hushållning nås. 

Samråd 

Det ekonomiska utfallet/prognosen har presenterats i samverkanskommittén. 

Beslutsunderlag 

Kramfors kommun delårsrapport per 2020-04-30 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 

Revisionen 
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§ 84 Dnr: KS 2020/278 

Aktualitetsprövning översiktsplan 2013 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 

1. Översiktsplanen, antagen 2013-04-29 fortsätter gälla tills ny plan 

antas. 

2. Uppdra till kommunstyrelsen att påbörja arbete med en revidering av 

gällande översiktsplan  

Ärendet 

Enligt plan- och bygglagen (2010:900) ska alla kommuner i Sverige ha en 

aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunens yta. Kramfors 

kommuns gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige i april 2013 

och vann laga kraft den 30 maj 2013. 

Översiktsplanen är vägledande vid beslut som rör användningen av mark- 

och vattenområden i en kommun samt hur den byggda miljön ska användas, 

utvecklas och bevaras. Detta innebär att planen lyfter många viktiga frågor 

om hur det ska vara att leva i, arbeta i och besöka Kramfors kommun i 

framtiden. Exempelvis attraktiva och trygga boendemiljöer, hållbara och 

goda kommunikationer, värdefulla natur- och kulturmiljöer samt möjligheten 

till en inspirerande fritid.   

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men är ett betydelsefullt 

dokument genom sin vägledande funktion och sin förankring i en lagstadgad 

process, som säkrar delaktighet och insyn från start till att planen antas av 

kommunens högsta politiska organ kommunfullmäktige.  

Syftet med aktualitetsprövningen är att avgöra om översiktsplanen är aktuell 

eller inte. En översyn som väger in vad som har förändrats sedan planen 

fastställdes av kommunfullmäktige och vad som är genomfört.  

Översynen har skett genom att: 

- Bedöma om planen lever upp till kraven i plan- och bygglagen på en 

översiktsplan. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(83) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-09 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

- Väga in länsstyrelsens sammanfattande redogörelse, vilken beskriver 

rådande planeringsunderlag samt statens syn på översiktsplanens 

aktualitet. 

- En dialogprocess med kommunala förvaltningar och bolag samt 

kollektivtrafikmyndigheten (Din Tur) om översiktsplanens innehåll 

och användning samt dess aktualitet.   

Efter att översiktsplan 2013 vann laga kraft har det tillkommit nya lagar, mål 

och planer som påverkar innehållet och vägen mot en hållbar utveckling. Det 

har skett förändringar avseende de riksintressen som finns i Kramfors 

kommun, vilka en översiktsplan ska förhålla sig till.  

Kramfors kommun har antaget en vision – Vision 2031 samt har en ny mål- 

och styrkedja. Utöver detta har kommunen tagit fram och kopplat dokument 

som en fördjupad översiktsplan för Kramfors stad, ett tematiskt tillägg för 

landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) och riktlinjer för bostads-

försörjning till översiktsplan 2013. Fler planer och underlag är också på gång 

som behöver vägas in i översiktsplanen.   

Under dialogprocessen samt i länsstyrelsens sammanfattande redogörelse 

lyfts att ställningstagandena som finns i översiktsplanen bör ses över och 

konkretiseras.  

För att översiktsplanen ska upprätthålla sin vägledande funktion är 

bedömningen att översiktsplan 2013 är inaktuell i vissa delar, därför föreslås 

en revidering av översiktsplan påbörjas. Eftersom en översiktsplan fortsätter 

att gälla tills den ersatts av en ny så gäller också de generella 

ställningstaganden samt rekommendationer som finns i nuvarande 

översiktsplan.  

Ekonomi och finansiering 

Kostnad för framtagande av en ny översiktsplan tas ur Samhällsavdelningens 

budget. 

Barnrättsperspektiv 

I januari 2020 blev Barnkonventionen lag i Sverige och flera av 

konventionens artiklar berör översiktsplanen och dess innehåll. Det finns 

också mer kunskap om barn och ungdomars situation samt ungas synpunkter 

på hur samhället bör utvecklas, vilket kan inspirera utformningen av en ny 

översiktsplan för Kramfors kommun. Ur ett barnrättsperspektiv är 

bedömningen att det bästa är att göra en revidering av översiktsplan 2013.      
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Måluppfyllelse 

Översiktsplanen omfattar hela Kramfors kommun med skogen, älven, havet, 

tätorter, små byar på landsbygden samt unika miljöer som världsarvet Höga 

Kusten och Ådalens industrilandskap. Miljöer och platser som tillsammans 

formar Kramfors kommun och vår livsmiljö.  

Detta innebär att översiktsplanen och Vision 2031, vars budskap är 

”Tillsammans har vi mot att skapa livskraft – i hela Kramfors kommun” 

utgår från samma geografiska område. En ny översiktsplan kan därmed 

ansluta sig till visionen och vägarna mot att förverkliga de tre 

fokusområdena i Vision 2031.   

Kramfors kommuns målstyrning vilar på fyra perspektiv, varav perspektivet 

Kramforsbon ligger ovanför för de andra tre perspektiven samt rör det 

utåtriktade arbetet för kommunens invånare.  

Inriktningen och målen för perspektivet Kramforsbon kretsar kring att skapa 

arenor för att påverka kommunens utveckling, en kommun där hen vill bo, 

växa upp och åldras samt ett hållbart samhälle. Översiktsplanen fångar upp 

alla dessa tre inriktningar inte minst genom dess lagstadgade process där 

många aktörer tillsammans bidrar till att forma innehållet i planen och skapa 

framtiden i Kramfors kommun.   

Samråd 

Samråd har skett med Bildningsförvaltningen, Kommunlednings-

förvaltningen, Produktionsförvaltningen, Välfärdsförvaltningen, Höga 

Kusten Airport, Höga Kusten Destinationsutveckling, Krambo, Mediateknik 

och Räddningstjänsten Höga Kusten/Ådalen samt Kollektivtrafik-

myndigheten (Din Tur). 

Beslutsunderlag 

Underlag - aktualitetsprövning översiktsplan 2013, KS 2020/278 

Bedömning av barnets bästa, aktualitetsprövning översiktsplan 2013, KS 

2020/278 

Länsstyrelsens bedömning av Kramfors kommuns översiktsplan- 

sammanfattande redogörelse, sammanfattande redogörelse, KS 2020/278 

Länsstyrelsen, länsövergripande sammanfattande redogörelse 

Västernorrlandslän 2020, KS 2020/278 

Beslut kommunfullmäktige, KF 2013-04-29 § 31, KS 2013/78 
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Beslutet skickas till 

Bildningsförvaltningen 

Kommunledningsförvaltningen 

Produktionsförvaltningen 

Välfärdsförvaltningen 

Höga Kusten Airport 

Höga Kusten Destinationsutveckling 

Krambo 

Mediateknik 

Räddningstjänsten Höga Kusten/Ådalen 

Kollektivtrafikmyndigheten (Din Tur) 

Länsstyrelsen Västernorrland  

Region Västernorrland. 
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§ 85 Dnr: KS 2020/266 

Sammanträdesplan 2021 för kommunfullmäktige  

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 

1. Anta nedanstående sammanträdesplan 2021 för kommunfullmäktige.  

8 februari 

26 april 

24 maj 

21 juni 

27 september 

25 oktober 

6 december 

2. Ledamöter och ersättare som deltar i partigruppmöten som hålls med 

anledning av fullmäktige är berättigade till ersättning för 

partigruppmöten i maximalt 3 timmar.  

Ärendet 

Kommunfullmäktige fastställer årligen en mötesplan för kommande års 

sammanträden. Kommunfullmäktiges mötesplan är planerad tillsammans 

med kommunens övriga styrelser och nämnder, utskott och beredningar för 

att säkerställa att sammanträden inte krockar.  

Ekonomi och finansiering 

Kostnaden beräknas inrymmas i ordinarie budget. 

Måluppfyllelse 

Beslutet är kopplat till att skapa en god demokratisk grund i kommunen, det 

behövs för att uppfylla målet nöjda medborgare. 

Samråd 

Samråd har skett med ordförande i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 

välfärdsnämnden, produktionsnämnden och bildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Förslag på sammanträdesplan 2021 
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§ 86 Dnr: KS 2020/261 

Taxor för Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 

1. Fastställa nya taxor för Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen.  

2. Taxorna i bilaga 1-3 gäller från och med 2020-07-01.  

3. Taxorna i bilaga 4 justeras årligen.  

4. Taxorna gäller under förutsättning att samma beslut fattas i alla 

medlemskommuner.  

Ärendet 

Räddningstjänstförbundet Höga Kusten – Ådalen (HKÅ) har till och med år 

2013 fattat beslut om taxor. I ett prejudicerande beslut från Högsta 

Förvaltningsdomstolen den 12 december 2013 slår domstolen fast att beslut, 

när det gäller taxor för verksamhet som grundar sig på bemyndigande till en 

kommun i lag eller förordning, inte kan delegeras från kommun till 

kommunalförbund. Detta medför att HKÅ:s medlemskommuner måste fatta 

beslut om de taxor som HKÅ ska tillämpa i sin verksamhet. För att på ett 

likställt sätt kunna ta ut avgifter för hela räddningstjänstförbundet är det av 

yttersta vikt att samtliga medlemskommuner var för sig fattar likalydande 

beslut. 

Ekonomi och finansiering 

Beslutet påverkar inte ekonomin. 

Måluppfyllelse 

Beslutet påverkar inte måluppfyllelsen. 

Samråd 

Samråd har förts med Räddningstjänsten Höga kusten – Ådalen.  

Beslutsunderlag 

Förslag på taxor från Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen. 
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Beslutet skickas till 

Räddningstjänsten Höga Kusten- Ådalen 
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§ 87 Dnr: KS 2020/255 

Årsredovisning 2019 för Räddningstjänsten Höga 

Kusten - Ådalen 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 

Godkänna årsredovisning 2019 för Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen. 

Ärendet 

Årsredovisningen för Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen 2019 

fastställdes av direktionen 2019-03-27.  

Utifrån årsredovisningen gör revisorerna bedömningen att direktionen har 

bedrivit verksamheten på ett ändmålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt. Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt 

är rättvisande och att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig. 

Sammantaget bedömer revisorerna att resultatet enligt årsredovisningen är 

förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen 

uppställt.  

Utgående från revisionsberättelsens slutsatser, föreslås kommunfullmäktige 

att godkänna Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalens årsredovisning. 

Beslutsunderlag 

Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen, Årsredovisning 2018, fastställd 

2019-03-27 

Revisionerna i Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen, Revisionsberättelse 

2019, daterad 2020-03-27 

KPMG, Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning, daterad 

2020-03-27 

Beslutet skickas till 

Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen 

Sollefteå kommun 

Härnösands kommun  
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§ 88 Dnr: KS 2020/256 

Ansvarsfrihet för direktion i Räddningstjänsten Höga 

Kusten-Ådalen 2019 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 

I enlighet med revisorernas förslag bevilja direktionen samt de enskilda 

ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

Ärendet 

Revisorerna har granskat Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalens 

årsredovisning för 2019. Revisionerna gör bedömningen att direktionen har 

bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt. Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt 

är rättvisande och att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig. 

Sammantaget bedömer revisorerna att resultatet enligt årsredovisningen är 

förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen 

uppställt.  

Revisorerna tillstyrker att direktionen samt de enskilda ledamöterna beviljas 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

Beslutsunderlag 

Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen, Årsredovisning 2019, fastställd 

2020-03-27 

Revisionerna i Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen, Revisionsberättelse 

2019, daterad 2020-03-27 

Beslutet skickas till 

Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen 

Sollefteå kommun 

Härnösands kommun 

Revisionen 
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§ 89 Dnr: KS 2020/238 

Årsredovisning 2019 för Samordningsförbundet i 

Kramfors 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 

Godkänna årsredovisning 2019 för Samordningsförbundet i Kramfors. 

Ärendet 

Årsredovisningen för 2019 för Samordningsförbundet i Kramfors fastställdes 

2020-03-27 av förbundsstyrelsen.  

Revisorerna bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet i 

Kramfors har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen i 

huvudsak har varit tillräcklig.  

Revisorerna bedömer att årsredovisningen har upprättats i enlighet med 

tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god 

redovisningssed. 

Beslutsunderlag 

Samordningsförbundet i Kramfors, årsredovisning 2019, daterad 2020-03-27 

Revisorerna för Samordningsförbundet i Kramfors, revisionsberättelse för år 

2019, daterad 2020-05-07 

EY, Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors 2019, daterad 2020-

05-07 

Grundläggande granskning av samordningsförbundet, 2020-05-07 

Beslutet skickas till 

Samordningsförbundet i Kramfors 

Revisionen 
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§ 90 Dnr: KS 2020/306 

Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet 

Kramfors för år 2019 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 

I enlighet med revisorernas förslag bevilja förbundsstyrelsen och dess 

ledamöter i Samordningsförbundet i Kramfors ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2019.  

Ärendet 

Revisorerna har upprättat en revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019.  

Revisorerna bedömer att styrelsen har bedrivit verksamheten på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att 

den interna kontrollen i allt väsentligt varit tillräcklig.  

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att 

årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och 

tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning. 

Revisorerna tillstyrker att förbundsstyrelsen och dess ledamöter beviljas 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

Beslutsunderlag 

Revisorerna i Samordningsförbundet i Kramfors, revisionsberättelse 2019, 

daterad 2020-05-07. 

Grundläggande granskning av samordningsförbundet, 2020-05-07 

Beslutet skickas till 

Samordningsförbundet i Kramfors 

Revisionen 
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§ 91 Dnr: KS 2020/285 

Samverkansöverenskommelse med Polisen 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 

Anta samverkansöverenskommelse mellan lokalpolisområde Södra 

Ångermanland och Kramfors kommun kring det brottsförebyggande arbetet 

2020–2024.  

Ärendet 

Ett brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete är viktigt för att öka 

tryggheten och minska brottsligheten och samverkan mellan samhällets 

aktörer är en väsentlig del i detta arbete. Kramfors kommun har sedan 2010 

haft samverkansöverenskommelser med Polisen, den senaste beslutades i 

juni 2017 och gällde för 2017 till och med 2019. Ett förslag till ny 

samverkansöverenskommelse har tagits fram som förankrats i kommunens 

säkerhetsgrupp. Samverkansöverenskommelsen innebär att vi ska fortsätta 

med gemensamma medborgarlöften och att samverka i olika forum. Vi ska 

också arbeta med gemensam lägesbild och samverka kring 

brottsförebyggande åtgärder.  

Ekonomi och finansiering 

Ej relevant. 

Måluppfyllelse 

Ett brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete främjar trygghet och 

livskvalitet för medborgarna.  

Samråd 

Förslaget till samverkansöverenskommelsen har presenterats för 

säkerhetsgruppen och förvaltningscheferna. 

Beslutsunderlag 

Förslag till samverkansöverenskommelse.  
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Beslutet skickas till 

Lokalpolisområde Södra Ångermanland 

Säkerhets- och telekomstrateg 
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§ 92 Dnr: KS 2020/282 

Överlämnande av handlingar gällande 

färdtjänsttillstånd till Kollektivtrafikmyndigheten 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 

Överlämna handlingar i enlighet med ärendebeskrivningen till 

Kollektivtrafikmyndigheten. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-12, dnr KS2019/590 att uppdra till 

samhällsavdelningen att genomföra överlåtelse av handläggning av färdtjänst 

till Kollektivtrafikmyndigheten. 

Sedan dess har ett arbete pågått för att förbereda en sådan överlåtelse. En del 

i denna överlåtelse är att överlämna handlingar kopplat till tidsbegränsade 

färdtjänsttillstånd. Dessa handlingar kan bestå av utredningar, läkarintyg och 

beslut. 

För att kunna använda färdtjänst krävs det att kunden har fått ett så kallat 

färdtjänsttillstånd från kommunen. Färdtjänsttillstånden kan vara antingen 

tillsvidare eller tidsbegränsade i sin omfattning. De tillstånd som är 

tidsbegränsande kan förlängas efter behov om kunden påkallar en sådan 

förlängning samt om skälen kvarstår. 

I och med att nytt beslut måste tas i frågan i sådana fall är det också då 

viktigt att handläggaren har tillgång till tidigare utredningar, läkarintyg och 

beslut.  

Det betyder att kommunen bör överlämna detta material till 

kollektivtrafikmyndigheten som efter överlåtelsen ska sköta handläggningen 

av kommunens färdtjänst. 

Efter kontakt med förbundsjurist på SKR så framgår det att ett beslut av 

kommunfullmäktige krävs för att kommunen ska kunna överlåta materialet 

till Kollektivtrafikmyndigheten. 
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Förslaget är således att kommunfullmäktige ska besluta att detta material ska 

överlämnas i samband med att kommunen överlåter 

färdtjänsthandläggningen till kollektivtrafikmyndigheten. 

Ekonomi och finansiering 

Det finns ingen kostnad kopplat till detta ärende. 

Måluppfyllelse 

Det finns inga motstridigheter med kommunens målsättningar. Detta beslut 

skapar förutsättningar för fortsatt god färdtjänsthandläggning. 

Samråd 

Samråd har först med Kollektivtrafikmyndigheten och SKR. 

Beslutet skickas till 

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 

Samhällsavdelningen 
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§ 93 Dnr: KS 2019/607 

Svar på medborgarförslag om Babelsberg 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 

1. Bifalla medborgarförslagets önskan om röjning och städning i 

Babelsbergs skogsområde. 

2. Godkänna svarsbrevet 

Ärendet 

Annika Johansson har i ett medborgarförslag daterat 2019-10-24 lämnat 

önskemål om att göra Babelsberg mer tillgängligt för allmänheten genom att 

anlägga promenadslingor och där vissa delar av slingorna anpassas för 

rörelsehindrade. 

Babelsberg är ett fint skogsområde som kommunen vid ett flertal tillfällen 

har slyröjt och städat. Tyvärr går det för lång tid mellan varje röjningsinsats 

och därför har sly och buskar frodats. Det finns även naturliga stigar på 

berget som nyttjas trots att sly och buskar gör sitt för att återta berget. 

Produktionsnämnden beslutade 2020-04-08 § 20 att föreslå 

kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslagets delar om slyröjning och 

städning av Babelsbergs skogsområde samt att uppdra till 

produktionsnämnden att slyröja och städa Babelsbergs skogsområde.  

Ekonomi och finansiering 

Kostnaden ryms i produktionsnämndens budget. 

Måluppfyllelse 

Beslutet bidrar till att uppfylla målet om att Kramforsbor i alla åldrar ska 

känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka 

kommunens utveckling. 

Samråd 

Samråd har förts med produktionsnämnden. 
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Beslutsunderlag 

Medborgarförslag om att göra Babelsberg tillgängligt för promenader 

PN 200408 § 20 Svar på medborgarförslag om Babelsberg 

Svarsbrev 

Beslutet skickas till 

Produktionsnämnden  

Annika Johansson 
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§ 94 Dnr: KS 2019/559 

Svar på medborgarförslag om ljusskylt för annonsering 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 

1. Avslå medborgarförslaget  

2. Godkänna svarsbrevet. 

Ärendet 

Per- Martin Sjöstedt har 2019-10-03 lämnat ett medborgarförslag om att 

kommunen ska installera en stor, digital, ljusskylt för annonsering. Förslaget 

är att ljusskylten ska placeras vid Vallen i Kramfors.  

Kramfors kommun har sedan länge haft infartsskyltar vid riksväg 90 på 

Vallen i Kramfors och i Kyrkdal. Förutom att hälsa välkommen har dessa 

skyltar haft funktionen att berätta om olika arrangemang och evenemang.  

I och med att kommunen har en väl fungerande evenemangskalender på 

kramfors.se har dessa skyltar spelat ut sin roll, och under vintern 2020 

ersattes dessa av en större skylt med motiv ifrån Kramfors kommun.  

Ett inköp av en digital välkomstskylt har diskuterats men ett inköp av en 

sådan skulle bli en allt för kostsam investering utifrån rådande ekonomiska 

läge, därför har kommunen valt att inte installera en digital välkomstskylt i 

dagsläget. Förslaget är bra och kommer säkerligen att diskuteras i framtiden. 

Förslaget behandlades i produktionsnämnden 2020-04-08 § 21 och beslut 

togs om att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

Samråd 

Samråd har förts med samhällsavdelningen. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag från Per- Martin Sjöstedt, daterat 2019-10-03. 

Beslutet skickas till 

Per-Martin Sjöstedt 
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§ 95 Dnr: KS 2020/211 

Region Västernorrlands försäljning av delar av 

aktieinnehav och tre kommuners köp av aktier i 

Ostkustbanan 2015 AB 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 

1. Godkänna Region Västernorrlands försäljning av 190 aktier i 

Ostkustbanan 2015 AB á 100 kronor styck för en total summa om 19 

000 kronor till Timrå kommun, 

2. Godkänna Region Västernorrlands försäljning av 200 aktier i 

Ostkustbanan 2015 AB á 100 kronor styck för en total summa om 20 

000 kronor till Sollefteå kommun, 

3. Godkänna Region Västernorrlands försäljning av 100 aktier i 

Ostkustbanan 2015 AB á 100 kronor styck för en total summa om 10 

000 kronor till Ånge kommun, samt 

4. Ovanstående beslut gäller under förutsättning att samtliga delägare i 

bolaget godkänner affären. 

Ärendet 

Tre kommuner i Västernorrland (Sollefteå kommun, Timrå kommun och 

Ånge kommun) har beslutat köpa aktier (Timrå kommun) eller är mitt i 

processen med att fatta beslut om att köpa aktier i bolaget Ostkustbanan 

2015 AB (Sollefteå kommun och Ånge kommun). 

Aktierna säljs av Region Västernorrland till respektive kommun (Sollefteå 

kommun 2,0 procent, Timrå kommun 1,9 procent och Ånge kommun 1,0 

procent) och måste godkännas av alla delägare. 

Beslut från respektive ägare bör vara fattade och kommunicerade innan 

bolagsstämman 15 maj 2020. 
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Då inte alla kommuner valde att köpa aktier i bolaget 2015 köpte respektive 

region de andelar som kommunerna avstått från att förvärva. I Gävleborg 

köpte regionen totalt 34,8 procent av aktierna, 25 procent som reserverad 

andel samt andelen om totalt 9,8 procent som sex kommuner i Gävleborg 

gemensamt avstått från att förvärva. I Västernorrland köpte regionen 29,9 

procent av aktierna, 25 procent som reserverad andel samt andelen om totalt 

4,9 procent som tre kommuner i Västernorrland avstått från att förvärva. 

Ekonomi och finansiering 

Ingen påverkan 

Måluppfyllelse 

Ingen påverkan 

Samråd 

Från Region Västernorrland 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1 Aktieägaravtal fastställt 2018-05-18 § 16 

Bilaga 2 Ägardirektiv fastställt 2018-05-18 § 17 

Bilaga 3 Bolagsordning fastställd 2018-05-18 § 18 

Beslutet skickas till 

Region Västernorrland 
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§ 96 Dnr: KS 2019/658 

Bildandet av ungdomsråd- ungdomsträffen för 

demokrati 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

1. Inrätta ett nytt ungdomsråd. 

2. Fastställa riktlinje för ungdomsrådet. 

3. Årligen utvärdera arbetet i ungdomsrådet och dess former. 

Ärendet 

En trygg, stimulerade och utvecklade livsmiljö för barn och ungdomar 

stärker sin Kramfors kommuns attraktionskraft. En framtid som formas 

genom möten mellan människor där barn och unga känner sig respekterade, 

inkluderade och delaktiga i beslut som rör framtiden i Kramfors kommun.  

Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets 

rättigheter (barnkonventionen) som trädde i kraft 1:a januari 2020 säger att 

barn och ungdomar ska involveras i demokratin. Kommunfullmäktige 

beslutade i februari 2020 om riktlinje för barnrätt och ungdomsdemokrati. I 

riktlinjen står det att kommunorganisationen ska bygga upp ett aktivt, 

strukturerat barn och ungdomsdemokratiarbete med barnkonventionen som 

grund.  

Enligt metodstödet för implementeringen av riktlinjen för barnrätt och 

ungdomsdemokrati ska Kramfors kommun skapa en plattform där att barn 

och ungdomar ska kunna vara delaktiga och ha inflytande i demokratin. 

Plattformen för nå ambitionen i riktlinjen är att skapa ett ungdomsråd.  

I ungdomsrådet sitter max 12 personer. Varav hälften är ungdomar och andra 

halvan består av kommunalråd, kommunstyrelsens vice ordförande, 

oppositionsråd samt en representant vardera från samhällsavdelningen, 

välfärdsförvaltningen och bildningsförvaltningen. Dessa utses av respektive 

avdelning/förvaltning. 
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Ekonomi och finansiering 

Kostnaden för genomförande av ungdomsrådets möten och träffar tas ur 

samhällsavdelningens budget. Arbetstiden finansieras av respektive 

förvaltning och aktör som deltar i rådet. 

Måluppfyllelse 

Vision 2031 skildrar en önskan om hur det ska vara leva i, arbeta i och 

besöka Kramfors kommun om lite mer än ett decennium. Genom 

engagemang, delaktighet och inflytande driver vi utvecklingen framåt. 

”Vi ger barn och unga en bra start i livet. (…) Barn och ungdomar mår bra, 

känner delaktighet och inflytande och växer som individer. En god livsmiljö 

för barn och ungdomar ökar vår livskraft.” (Vision 2031)   

Det finns tydliga kopplingar mellan riktlinje för barnrätts- och 

ungdomsdemokrati och vår väg mot att förverkliga visionen. 

Kramfors kommuns översiktsplan lyfter fram betydelsen av att skapa en 

trygg, stimulerade och utvecklande livsmiljö för barn- och ungdomar där 

barn och unga aktivt är med och formar framtiden i Kramfors kommun. I 

översiktsplanen lyfts också betydelsen av ett inkluderande samhälle som 

gynnar alla medborgare samt främjar en hållbar utveckling.  

När medborgare oavsett kön, ålder och erfarenheter ges möjlighet att vara 

delaktiga och göra skillnad stärks vår värdegrund och kommunens 

attraktionskraft. Något som även lyfts fram i programmet för jämställdhet. 

Riktlinjen stärker och förtydligar därmed både den vilja och inriktning som 

finns i översiktsplan och program för jämställdhet. 

Samråd 

Bildningsförvaltning 

Välfärdsförvaltning   

Produktionsförvaltning 

Chef för samhällsavdelningen 

Folkhälsoutvecklare  

Jämställdhetsutvecklare 
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Beslutsunderlag 

Protokoll KS 

Beslutet skickas till 

Bildningsförvaltning 

Välfärdsförvaltning  

Produktionsförvaltning 

Chef för samhällsavdelningen 

Folkhälsoutvecklare  

Jämställdhetsutvecklare 
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§ 97 Dnr: KS 2020/159 

Svar på revisionsrapport ”Grundläggande granskning” 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

Avge nedanstående svar till kommunens revisorer. 

Ärendet 

Kommunens revisorer genomför årligen en grundläggande granskning 

avseende styrelse och nämnder. Granskningen ska ge underlag för att 

bedöma styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, 

säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna 

uttala sig i ansvarsfrågan. 

 

Revisionens sammanfattande bedömning är att styrning och uppföljning mot 

kommunfullmäktigesmål kan effektiviseras och att arbetet med intern 

kontroll kan förstärkas. 

 

Revisionens rekommendationer är följande: 

1. Att kommunstyrelsen ser över mätmetoder och mätvärden för att 

säkerställa en effektiv styrning mot kommunfullmäktiges mål. 

2. Att kommunstyrelsen löpande följer upp internkontroll under året.  

Från 2020 arbetar Kramfors kommun med en ny styrmodell. Under 

framtagandet av den nya styrmodellen har uppfattningen rått att 

verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning i högre grad än tidigare 

ska utgå från nämndernas verksamhet, deras mål och måluppföljning. Alla 

enheter inom kommunledningsförvaltningen arbetar nu därför med att ta 

fram egna styrkort, som kopplar ihop det dagliga arbetet med 

kommunstyrelsens mål och därigenom också kommunfullmäktiges mål. 

Därigenom finns det en röd tråd från kommunfullmäktiges mål, ner till varje 

enhets dagliga arbete.  

Styrmodellen har ännu inte ”satt sig” i organisationen och det krävs 

ytterligare arbete för att säkerställa att bland annat uppföljningen av målen 
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sker på ett adekvat sätt. En ny modell för uppföljning kommer därför att tas 

fram av ekonomienheten, där det tydligt ska framkomma hur uppföljning ska 

ske. I utvecklingsarbetet med målstyrningen får vi emellertid räkna med att 

mallar för uppföljning och planering kommer att behöva justeras med jämna 

mellanrum för att nå önskat resultat.  

Kommunledningsförvaltningen kommer även att under hösten påbörja ett 

utvecklingsarbete gällande den interna kontrollen. I det arbetet kommer 

tyngdpunkterna att vara: 

- Skapa samsyn på vad intern kontroll är. 

- Utveckla riskanalyser. 

- Utveckla tydligare mallar för uppföljning. 

Ekonomi och finansiering 

Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser 

Samråd 

Samråd har förts med förvaltningens chefer. 

Beslutsunderlag 

KPMG ”Revisionsrapport – Grundläggande granskning”, 2020-02-10 

Beslutet skickas till 

Revisonen  
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§ 98 Dnr: KS 2020/266 

Sammanträdesplan 2021 för kommunstyrelsen med 

utskott  

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

1. Anta nedanstående sammanträdesplan för 2021. 

Kommunstyrelsen Arbetsutskottet 

26 januari 19 januari 

13 april 30 mars 

11 maj 27 april 

8 juni 25 maj 

14 september 31 augusti 

12 oktober 28 september 

23 november 9 november 

 

2. Anta nedanstående upplägg på sammanträdesdagen för 

kommunstyrelsen. 

Partigruppmöten: ordinarie tid kl. 8-10 samt kl. 13-14. 

Information: ordinarie tid 10-12. 

3. Ledamöter och ersättare som deltar i partigruppmöten som hålls med 

anledning av kommunstyrelsen föreslås vara berättigade till 

ersättning för partigruppmöten i maximalt 3 timmar. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen fastställer årligen en mötesplan för kommande års 

sammanträden. Kommunstyrelsens mötesplan är planerad tillsammans med 
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kommunens övriga nämnder, utskott och beredningar för att säkerställa att 

sammanträden inte krockar.  

 

På grund av helgdagar är det endast en vecka mellan politisk 

beredning/KSAU och kommunstyrelsen i januari. 

Ekonomi och finansiering 

Kostnaden beräknas inrymmas i ordinarie budget. 

Måluppfyllelse 

Beslutet är kopplat till att skapa en god demokratisk grund i kommunen, det 

behövs för att uppfylla målet nöjda medborgare. 

Samråd 

Samråd har skett med ordförande i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 

bildningsnämnden, produktionsnämnden och välfärdsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Förslag på sammanträdesplan 2021 
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§ 99 Dnr: KS 2019/168 

Uppföljning av plan för internkontroll 2019 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

1. Lägga uppföljningen till handlingarna. 

2. Uppdra till kommundirektören att fortsätta utvecklingsarbetet med 

internkontrollen. 

Ärendet 

Den interna kontrollen är ett verktyg för att styra ekonomi och verksamhet 

mot avsedda mål och en naturlig del i vårt förbättringsarbete. 

Kommunfullmäktige har i Riktlinjen för styrning och ledning beslutat om de 

övergripande dragen kring den interna kontrollen. Där fastslås bland annat 

att den interna kontrollen är en integrerad del av vår styrning och en naturlig 

del i vårt systematiska förbättringsarbete.  

Vidare sägs att nämnderna och kommunstyrelsen ska ha en tillfredsställande 

intern kontroll, det vill säga de ska med en rimlig grad av säkerhet 

säkerställa att följande mål uppnås 

- att en ändamålsenlig och kostnadseffektiv 

verksamhet bedrivs 

- att det finns en tillförlitlig finansiell rapportering och 

information om verksamheten 

- att verksamheten följer och tillämpar lagar, 

föreskrifter, riktlinjer med mera. 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en 

god intern kontroll i kommunen. De innebär att kommunstyrelsen ansvarar 

för att ett övergripande system för den interna kontrollen upprättas, följs upp, 

utvärderas och utvecklas. Nämnderna och även kommunstyrelsen har 

ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. 

Nämnderna ska återrapportera sina interna kontroller till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen i sin tur ska sedan göra en utvärdering av kommunens 

samlade interna kontroller. 
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Samtliga nämnder har planerat och följt upp sina internkontroller. Mallarna 

har använts till viss del. Vid granskning framkommer det dock att 

nämnderna fortfarande uppvisar stora skillnader i hur de formulerar 

kontrollpunkter, klassificerar risker, analyserar resultat, rekommenderar 

åtgärder, samt följer upp. Slutsatsen av granskningen blir därför att 

kommunens internkontroll behöver fortsätta utvecklas för att uppnå: 

- Likvärdig granskning inom de olika nämnderna. 

- Tydligare riskbedömningar och analyser. 

- Uttryckligt formulerade åtgärder. 

Här presenteras en sammanställning av nämndernas planerade och 

redovisade kontroller. 

 

Nämnd Planerade interna kontroller  Redovisade interna kontroller 

Bildningsnämnden Kompetensförsörjning Uppföljningen visar att ett strategiskt arbete 
pågår med kompetensförsörjningsfrågorna 
och att det faktiska antalet behöriga lärare 
ökat.  
Det är ett förbättrat läge från tidigare år. 
2019 såg behörighetsläget ut enligt 
följande: 
Förskoleklass – åk 6 83 % 
Åk 7-9  81 % 
Gymnasiet  93 % 
Vuxenutbildning och SFI 82 % 
 
Den främsta orsaken är att verksamheterna 
behållit personalen och varit lyckosam i 
rekryteringen av nyanställda.  
Åtgärd: Fortsätta arbetet med den 
partsgemensamma arbetsgruppen 
angående strategisk kompetensförsörjning 

 Avvikelser mellan 
nationella prov och betyg 

En analys av avvikelser mellan nationella 
prov och betyg visar att Kramfors kommun 
har en större korrelation mellan resultaten 
på de nationella proven och betygen är 
riket som helhet.  
Åtgärd: Inom ramen för det ordinarie 
kvalitetsarbetet fortsätta jobba med analys 
och åtgärder för att stärka kvaliteten i 
bedömning och betygsättning.  
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Nämnd Planerade interna 
kontroller 

Redovisade interna kontroller  

Välfärdsnämnden Informationssäkerhet i 
Treserva.  
Kontroll i Treserva: har 
endast behörig personal 
tillgång till resp. 
personakter 
Bedömt riskvärde: 6 
  

Systematisk behörighetskontroll är genomförd under 
hösten. 
 

 Informationssäkerhet i 
Treserva.   
Slumpvisa kontroller. 
Bedömt riskvärde: 16 
 

Systematisk loggkontroll i Treserva är genomförd 
under hösten, en anmärkning är funnen och den är 
under utredning. 
 

 Rätt delegat tar beslut 
inom IFO. 
Slumpvisa kontroller av 
placeringsbeslut. 
Bedömt riskvärde: 6  

Inga slumpmässiga kontroller har genomförts under 
2019. Vad handläggaren kan fatta beslut om är utifrån 
delegationsordningen styrt genom behörigheter i 
Treserva. 

 Rättssäkerhet.  
Antal avslagsbeslut 
enligt SoL och LSS som 
ändrats av 
Förvaltningsrätt/ 
Kammarrätt. 
Bedömt riskvärde: 4 
 

Inga avslagsbeslut har ändrats. 
 

 Genomförandeplaner  
utifrån beslut hos 
brukare.  
Mäter andel per 
verksamhetsområde. 
 
Bedömt riskvärde: 9  

SVO: 78 % 
FS: delaktighet inte definierad, kan inte följas upp.  

 Uppföljning av 
ärenden inom SVO. 
Bedömt riskvärde: 3  
 

Sker enligt uppföljningsrutin, regelbundna stickprov 
under 2019 visar  
på 100 %. 
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Nämnd Planerade interna 
kontroller 

Redovisade interna kontroller  

 Skyndsamhet att 
påbörja utredning 
inom den sociala 
ungdomsvården. 
Mätning av utredningar  
som inletts under 
perioden i relation till 
hur många av dessa 
som inte fördelats till 
handläggare inom 3 
veckor efter beslut om 
att inleda utredning. 
Bedömt riskvärde: 9  

Redovisas i statistikrapport varje nämnd. 
 

 
 
 

Nämnd Planerade interna 
kontroller 

Redovisade interna kontroller  

Välfärdsnämnden Handläggningstid 
inom den sociala 
ungdomsvården. 
Mätning av andel 
förlängningar av 
utredningstid på de 
utredningar som inletts 
under året. 
Bedömt riskvärde: 9 
 

Av alla utredningar andra halvåret avseende 
barn/ungdomar upp till 18 år har 6% förlängd 
utredningstid (9 av 149 st). Det finns endast 2 
utredningar för ungdomar 18-20 år, ingen av dessa 
har förlängd utredningstid. 
 

Kommunstyrelsen Beslutsattestering. 
Kontroll gällande rutiner 
kring beslutsattestering. 
Om rutinerna som 
beskrivs i Riktlinjer för 
attest och utanordning 
inte följs, finns det en 
risk att fel person 
beslutsattesterar. 
Bedömt riskvärde: 9 
 
 
 
 

Kontrollen ledde fram till att Riktlinjer för attest och 
utanordning reviderades. I korthet har följande 
ändringar gjorts: 
I attestordningen ingår i den nya riktlinjen endast 
Mottagningsattest och Beslutsattest, de momenten är 
också obligatoriska. 
Beslut måste fattas när ändringar av attestanter sker 
löpande under året. 
Efter beslut i nämnden ska den senast 15 december 
årligen underrätta beslutsattestanter och 
ekonomienheten. 
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Nämnd Planerade interna 
kontroller 

Redovisade interna kontroller  

 Fakturahantering.  
Kontroll av kommunens 
rutiner för fakturor som 
gäller kurser, 
konferenser och 
tjänsteresor 
Bedömt riskvärde: 9 
 
 

En stickprovsundersökning genomfördes under 
hösten. Undersökningen visade att det förekommer 
smärre fel i kommunens hantering av fakturor som har 
att göra med kurser, konferenser och tjänsteresor.  
Behov av ytterligare regelverk bedöms inte finnas. 
Däremot bör frågorna tas upp regelbundet i olika 
chefsforum för att hållas aktuella och levande. 

 Ledighet för egen 
angelägenhet samt 
sjukvårdsbesök på 
arbetstid. 
Beviljande av såväl 
sjukvårdsbesök på 
arbetstid (A) som 
enskild angelägenhet 
(B) behöver vara rättvis 
och korrekt utifrån 
gällande 
tjänsteföreskrifter och 
förhållningssätt i hela 
organisationen. 
Bedömt riskvärde: 12 
 
 
 

A) Kontroll för antalet beviljade sjukvårdsbesök på 
visar att totalt har åtta besök beviljats under aktuell 
period. Av dessa åtta besök var två besök beviljade på 
samma medarbetare, i övrigt var det olika 
medarbetare som beviljats dessa. 
 
B) Kontrollen visar att sju medarbetare beviljats fem 
dagar eller fler av sina respektive chefer. 
 
Förslag på åtgärder 
A) Inget förslag på åtgärd lämnas för kontrollen av 
sjukvårdsbesök på arbetstid, då detta inte anses 
nödvändigt. 
 
B) Ett arbete kommer att genomföras för att upplysa 
och informera chefer om gällande tjänsteföreskrift, 
Ledighet för enskild angelägenhet med lön, och att 
arbeta för att den efterlevs i större omfattning än vad 
som visades vid kontrolltillfället. Eftersom ingen 
särskild verksamhet sticker ut i kontrollen kommer 
information att lämnas till samtliga verksamheter. 
 
 
 
.  
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Nämnd Planerade interna 
kontroller 

Redovisade interna kontroller  

Kommunstyrelsen Valprocessen 
Kompetens att 
genomföra kommun-, 
region-, riksdags-och 
Europaval finns hos för 
få medarbetare. Risken 
är att om den 
nuvarande 
kompetensen försvinner 
p.g.a. sjukdom eller 
annat, så kan inte val 
genomföras på ett 
korrekt sätt. 
Bedömt riskvärde: 12 
 
 
 

Kontroll av nuvarande rutiner och komplettering är 
genomförda. Som åtgärd och stöd för framtida arbete 
håller administrativa enheten på att ta fram ett 
vägledande dokument för hantering av val och 
folkomröstningar i Kramfors kommun. 

Överförmyndar-
nämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omprövning av 
förvaltarskap 
Omprövning ska ske 
årligen. Ett förvaltar-
skap ska vara anpassat 
efter huvudmannens 
behov och inte finnas 
längre än vad som är 
nödvändigt. 
Bedömt riskvärde: 6 

Kontroll har genomförts. Resultat: inga anmärkningar. 

Djupgranskning  
Djupgranskning ska 
utföras i minst10 % av 
de granskningar som 
sker årligen. 
Bedömt riskvärde: 12 

Kontroll har genomförts. Resultat: inga anmärkningar. 

Produktions-
nämnden 

Undersöka säkerheten 
i rutinen för 
egenkontroll i köken. 

Rutin för kontroll av livsmedelskvalitet finns i alla kök. 
 
Vid korrekt användning förebygger rutinen alla/de 
flesta fel som kan uppstå. Rutinen används i alla kök 
men kontrollerna dokumenteras inte alltid med rätt 
tidsintervaller.  
 
Åtgärd: Rutinerna har reviderats och kommer innan 
2019 års slut att finnas som ett digitalt verktyg ute i 
köken och därmed ersätta dagens fysiska pärm. 
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Nämnd Planerade interna 
kontroller 

Redovisade interna kontroller  

 Kontroll på 
dricksvattenförsörjnin
gen Kontroll sker för att 
säkerställa att VA-
huvudmannen levererar 
vatten av en kvalitet 
som uppfyller alla krav 
enligt lagstiftning. 

Av 200 provtagningar har 2 provtagningar bedömts 
otjänliga samt 12 provtagningar tjänligt med 
anmärkning. 
 

Ekonomi och finansiering 

Beslutet ger inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. 

Måluppfyllelse 

Uppföljningen påverkar inte måluppfyllelsen direkt. Däremot ger 

internkontrollen förutsättningar att identifiera och åtgärda risker inom 

verksamheten som kan ge negativa effekter.  De åtgärder som tas med 

anledning av internkontroll påverkar måluppfyllelsen i både perspektivet 

processer och perspektivet ekonomi.  

Samråd 

Inget samråd har genomförts. 

Beslutet skickas till 

Nämnderna 

Revisionen 
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§ 100 Dnr: KS 2020/169 

Rapport från Kramfors kommuns pensionsstiftelse 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

Godkänna rapporten från Kramfors kommuns pensionsstiftelse. 

Ärendet 

När detta skrivs i början på maj är börsen inne i en period som helt präglats 

av pandemin och ekonomiska effekter av de åtgärder som satts in. Insatser 

mot coronavirusets spridning påverkar produktionsmöjligheter samt 

efterfrågan och därmed företagens försäljning och vinster. Osäkerheten om 

hur den fortsatta smittspridningen kommer att se ut är stor. Därmed blir 

också osäkerheten om återhämtningsfasen stor. De prognoser som gjorts för 

den ekonomiska utvecklingen under 2020 visar på kraftiga fall i 

bruttonationalprodukten. Om nedstängningen blir långvarig kan nedgången 

bli så kraftig som 10 procent. Samtidigt ser vi nu tecken på att restriktioner 

börjar tas bort i Europa och i USA. Om den utvecklingen fortsätter kan det 

vara så att vi passerat det värsta och att återhämtningen med stöd av 

stimulanser kan ge stöd åt de finansiella marknaderna.  

Anpassning till nya krav på företagsstyrning 

Kramfors kommuns pensionsstiftelse startade 2012. Pensionsstiftelse är en 

av några möjliga tryggandeformer för pensionsåtaganden i en kommun. De 

andra är sparande i egen balansräkning och försäkringslösning. Sparande i 

egen balansräkning valdes bort eftersom variationer i aktieindex skulle slå på 

kommunens resultat. Försäkringslösningen valdes bort dels för att 

kommunen då inte alls kunde påverka placeringarna men också för att 

kostnaden för att försäkra var för stor. En egen pensionsstiftelse kostar 

däremot i form av administration. Den kostnaden ansågs vara överkomlig. 

Nya krav på företagsstyrning och information har införts i Tryggandelagen. 

Placeringsreglerna påverkas inte annat än marginellt. När det gäller 

företagsstyrning gäller nya krav på att upprätta rutiner och styrdokument. 

Dessutom införs krav på internrevision. Kraven på information innebär att 

den som berörs av stiftelsen, det vill säga har del av sin pension som tryggas 
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via stiftelsen, har rätt att få del av stiftelsens årsredovisning och 

placeringsriktlinjer. Motsvarande krav finns redan i föreskrifter från 

Finansinspektionen. Upplysningarna kan lämnas på webb men den som så 

önskar har rätt att få utskrifter på papper gratis. Dessa upplysningar finns 

redan på hemsidan. Det nya regelverket med tillämpningsföreskrifter från 

Finansinspektionen började gälla från och med den 1/12 2019. 

Pensionsstiftelsens styrelse beslutade 2019-11-19 om styrdokument för 

hantering av operativa risker samt att utse en av styrelseledamöterna till 

internrevisor. 

Beslut om portföljförändringar fattas på de fyra styrelsemöten som hålls 

under ett år. Styrdokumenten innebär i korthet att kommunens 

ekonomiavdelning fyra gånger per år stämmer av att; -alla beslut verkställts, 

-bara beslutade transaktioner finns i depån samt att besluten ryms inom 

placeringsriktlinjerna. Internrevisorn ska sedan en gång per år kontrollera att 

kontrollerna utförts samt ge en rapport till styrelsen. I rapporten ska det även 

göras en bedömning av om kontrollrutinerna är tillräckliga och vid behov 

föreslå förändringar.  

Sedan början av 2014 har stiftelsen rapporterat till Kommunstyrelsen. 

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

och normalvärden för olika tillgångsslag i placeringsriktlinjerna och dels en 

rapport tagen direkt från depån en så kallad sammanställningsrapport. Resten 

av denna rapport följer denna mall.  

Avstämning mot gränsvärden i placeringsriktlinjer  

Styrelsen beslutar om allokering mellan tillgångsklasser vid vart och ett av 

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

innehav, normalvärden och gränsvärden för respektive tillgångsslag. 

Tillgångsfördelning enligt 

riktlinjer samt avläst 

Normal 

% 

Minimum 

% 

Maximum 

% 

Långa ränteplaceringar  

Avläst 2020-04-29 1) 

40 

26 

0 60 

Korta ränteplaceringar   

Avläst 2020-04-29  1) 

10 

8 

0 60 

Alternativa investeringar  

Avläst 2020-04-29 

0 

13 

0 15 

Aktier/aktiefonder  

Avläst 2020-04-29 

50 

53 

30 70 
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1) Ränteplaceringar har gjorts i handelsbankens fonder Flexibel ränta 

och Tillväxtmarknadsobligationsfond. Dessutom finns en placering i 

Spiltan Räntefond Sverige. Handelsbankens fonder har öppna mandat 

när det gäller räntebindning och kan således ur risksynpunkt ses som 

långa ränteplaceringar. I tabellen ovan räknas enbart Spiltans fond 

som kort ränteplacering (= räntebindning under ett år). 

 

År 2019 var ett mycket bra år för pensionsstiftelsens portfölj. Värdet på 

placeringarna ökade med 30,4 miljoner vilket motsvarar 19,3 procent 

samtidigt som jämförelseindex steg 17,3 procent. Utav portföljens 

avkastning stod aktieplaceringar för 17,2 procent, ränteplaceringar stod för 

1,6 procent och alternativa placeringar för 0,5 procent. I nedanstående 

avsnitt framgår hur styrelsen resonerade vid vart och ett av de fyra mötena 

2019 och det första 2020. Det beslut som påverkar avkastning och risk mest 

är fördelningen mellan tillgångsklasser framförallt andelen aktier. 

Framställningen har därför fokus på beslutet om aktievikt.  

I inledningen av 2019 hade stiftelsen en övervikt i aktier. Övervikten gjorde 

att portföljen utvecklades väl i förhållande till sitt jämförelseindex men även 

i absoluta tal. Fram till styrelsens första möte den 19:e februari hade 

portföljen stigit med 7 procent. Mot bakgrund av en väntad 

konjunkturförsvagning drogs aktievikten ned till marginell undervikt vid det 

första styrelsemötet. Under perioden fram till nästa styrelsemöte den 16:e 

maj blev utvecklingen lite lugnare men portföljen steg ändå med knappt 4 

procent. Aktieandelen hade nu stigit till marginell övervikt och styrelsens 

beslut blev att låta aktievikten ligga oförändrad. Fram till nästa styrelsemöte 

14 augusti hade börsen först stigit och sedan fallit tillbaka. Portföljen var 

marginellt upp.  På styrelsemötet konstaterades att svensk BNP för det andra 

kvartalet minskat i årstakt. Med utgångspunkt i hur lång tid recessioner 

pågått i Sverige och hur långt före aktiemarknaden reagerar innan 

vändningen syns i den reala ekonomin resonerade sig styrelsen fram till att 

det var läge att utöka aktieandelen något. Aktievikten i portföljen utökades 

från 50 till 52 procent.  Under hela hösten och i början av 2020 utvecklades 

aktiemarknaderna väl. Från styrelsens möte i augusti till den 19:e november 

steg portföljen lite drygt 4 procent. Inför novembermötet utgjorde 

aktievikten 54 procent av portföljen. Styrelsens beslutade att låta 

aktieandelen vara oförändrad. Beslutet grundade sig på en bedömning att 

nedgången i ekonomin närmar sig en bottennivå samt att centralbanker 

agerar för att ge stöd. Även på styrelsemötet i början på februari blev 
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beslutet att hålla aktievikten oförändrad med samma bedömning som grund. 

Coronautbrottet hade ännu inte blivit en pandemi och det fanns en tro att 

spridningen skulle kunna begränsas i likhet med tidigare utbrott som SARS-

viruset. Vid det mötet hade därför inte de ekonomiska konsekvenserna av det 

som blev en omfattande pandemi uppmärksammats av prognosmakarna. 

Pandemin har gjort att värdet på tillgångarna i stiftelsen minskat med lite 

drygt 5 procent under innevarande år fram till 29 april. 

Inom tillgångsslagen har andelen svenska aktier ökat så att de utgör halva 

aktievikten. För räntebärande placeringar har andelen svenska räntebärande 

instrument minskat och andelen utländska ökat från 18 till 26 procent av 

portföljvärdet. Totalt sett har exponeringen mot främmande valuta minskat  

och ligger väl under maxvärdet som är satt till 50 procent. Alternativa 

investeringar ligger kvar på ungefär samma andel 12-13 procent. Däremot 

har innehavet styrts över från hedgefonder till andra innehav inom 

mikrofinansiering och finansiering av infrastruktur. Denna omplacering har 

visat sig lyckosam. De alternativa investeringarna är det enda tillgångsslag 

som stigit i nedgångsfasen under pandemin. 

I slutet av 2018 och början av 2019 fördes en diskussion med den bank som 

stiftelsen köper rådgivningstjänster av att införa ett mått på portföljrisk. 

Måttet som valdes blev VAR som står för value at risk. Det redovisas inför 

varje styrelsemöte. Måttet beräknas genom att historisk volatilitet för varje 

tillgångsslag kombineras med historiska korrelationer mellan 

tillgångsslagen. På så sätt kan ytterområden i en sannolikhetskurva beräknas 

för en given tidsperiod. I slutet på januari 2020 beräknades 5 procents VAR 

för 20 dagar till 2,08 %. Det betyder att det finns 5 procents sannolikhet för 

en utveckling som är sämre än minus 2,08 procent vilket motsvarar minus 

4,0 miljoner på en tidsperiod av 20 dagar. För tiden mellan två styrelsemöten 

är värdet på VAR lite drygt det dubbla. Coronavirusspridningen i början av 

2020 visar på vikten av att hålla risknivån under kontroll. Det är också värt 

att poängtera att den fina utvecklingen under 2019 innebar utfall i den 

mindre sannolika positiva delen av normalfördelningskurvan. Den väntade 

långsiktiga avkastningen är betydligt lägre. Det är också värt att poängtera 

att riskmått bygger på historiska utfall. Händelser som aldrig inträffat under 

modern tid som till exempel den nu pågående pandemin finns därmed inte 

med i riskmåttet. Därför kommer det VAR-värde som redovisas till 

styrelsens majmöte att visa på en större risk. 
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Placeringarnas utveckling 

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

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

ytterligare 75 647 835 kronor. Den 27 april 2017 sattes 20 119 105 kronor in. 

Totalt har kommunen satt in 119 909 866 kronor. Avläst marknadsvärde på 

samtliga tillgångar i depån per den 29 april 2020 är 177 721 251 kronor. 

Total värdeökning brutto är 57 811 385 kronor. Från detta ska dras obetald 

avkastningsskatt.  

Ekonomi och finansiering 

Pensionsstiftelsen har en positiv påverkan på kommunens ekonomi men 

rapporten som sådan ger ingen påverkan. 

Måluppfyllelse 

Rapporten påverkar inte måluppfyllelsen 

Samråd 

Rapporten är en beskrivning av beslut som fattats i styrelsen och aktuell 

portfölj. Rapporten innehåller därmed enbart beskrivningar av vad som 

gjorts och varför. Ett samråd tillför inget. 

Beslutsunderlag 

Till detta ärende bifogas sammanställningsrapport per 2020-04-29 med 

utveckling från 2020-01-01. 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen 
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§ 101 Dnr: KS 2020/234 

Remissyttrande Regional innovationsstrategi för Smart 

specialisering i Västernorrland 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

Fastslå remissyttrandet. 

Ärendet 

Kramfors kommun har erbjudits av Region Västernorrland att inkomma med 

synpunkter på Regional innovationsstrategi för Smart specialisering i 

Västernorrland (RIS3).  

Ekonomi och finansiering 

Beslutet har inga direkta ekonomiska konsekvenser. 

Måluppfyllelse 

Samverkan och strategiskt samarbete med regionen passar väl in i 

kommunens mål  Kramfors ska vara en hållbar kommun -ekologiskt, socialt 

och ekonomiskt. 

Samråd 

Samråd har förts inom samhällsavdelningen. 

Beslutsunderlag 

Region Västernorrland, remiss, 2020-04-03, 19RS187 

Remissyttrande, kommunledningsförvaltningen, 2020-05-19, KS 2020/234 

Remissversion innovationsstrateg i Västernorrland 

Beslutet skickas till 

Region Västernorrland 
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§ 102 Dnr: KS 2020/237 

Remissyttrande Skogen som resurs för jobb, hållbar 

tillväxt, brukande samt bevarande, i Västernorrland – 

Skogsprogram 2020-2030, Länsstyrelsen 

Västernorrland 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

Fastslå remissyttrandet. 

Ärendet 

Kramfors kommun har erbjudits av Länsstyrelsen att inkomma med 

synpunkter på Skogen som resurs för jobb, hållbar tillväxt, brukande samt 

bevarande, i Västernorrland – Skogsprogram 2020-2030. 

Ekonomi och finansiering 

Beslutet har inga direkta ekonomiska konsekvenser. 

Måluppfyllelse 

Att samverka med andra aktörer för att framställa strategier för ett hållbart 

skogsbruk passar väl samman med kommunens mål Kramfors ska vara en 

hållbar kommun -ekologiskt, socialt och ekonomiskt. 

Samråd 

Samråd har förts med samhällsavdelningen och produktionsförvaltningen. 

Yrkande 

Björn Sjödin (SD) yrkar avslag.  

Robert Larsson (S) och Anna Strandh Proos (M) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.   

Propositionsordning  

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall Björn Sjödins 

(SD) avslagsyrkande och på bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts 

förslag till beslut. Propositionsordningen godkänns.  
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Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen i enlighet 

med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 

Länsstyrelsen, Skogen som resurs för jobb, hållbar tillväxt, brukande samt 

bevarande, i Västernorrland – Skogsprogram 2020-2030, 2020-03-31, dnr 

300-1110-19 

Remissyttrande, kommunledningsförvaltningen, 2020-05-19, KS 2020/237 

Remissversion- Regionalt skogsprogram i Västernorrland 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen Västernorrland 
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§ 103 Dnr: KS 2020/280 

Kommunövergripande delegationsordning för 

personalområdet 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

1. Anta förslag till reviderad kommunövergripande delegationsordning 

för personalärenden 2020-05-19, dnr KS 2020/280. 

2. Häva delegationsordning för personalområdet antagen 2020-04-28 

med diarienummer KS 2020/280. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen är anställande myndighet och därför har en 

kommunövergripande delegationsordning för personalområdet tidigare 

antagits som gäller samtliga nämnder.  

Föreslagna förändringar innebär ett tydliggörande av beslutanderätt i 

samband med anställning. Ändringen innebär att tidigare punkt 1.6 anställa 

medarbetare stryks och på punkt 1.7-1.9 ersätts enligt nedanstående tabell för 

att göra det tydligare att det handlar om beslutet om att anställa.  

Punkt Nuvarande skrivning  Förslag ny skrivning 

1.7 Rekrytering - 

ersättningsrekrytering 
Anställa medarbetare -  

ersättningsrekrytering 

1.8 Rekrytering – utökat behov Anställa medarbetare – utökat behov 

1.9 Rekrytering – förändrade 

kompetenskrav 
Anställa medarbetare – förändrade 

kompetenskrav 

Ekonomi och finansiering 

Beslutet påverkar inte kommunens ekonomi. 

Måluppfyllelse 

Beslutet kommer att leda till måluppfyllelse av målet attraktiv arbetsgivare 

då arbetsgivaren i större utsträckning säkerställer en likvärdig hantering av 

aktuella arbetsområden.  
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Samråd 

Inget samråd är gjort i frågan. 

Beslutsunderlag 

Förslag Delegationsordning för personalområdet, 2020-05-19. Dnr KS 

2020/280. 

Beslutet skickas till 

Välfärdsförvaltningen 

Bildningsförvaltningen 

Produktionsförvaltningen 

Kommunledningsförvaltningen 

HR-enheten 
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§ 104 Dnr: KS 2020/250 

Förvaltade stiftelsers bokslut för år 2019 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

Godkänna och överlämna de förvaltade stiftelsernas sammanställning över 

räkenskaperna för år 2019 till revisorerna.  

1. Arvid Hamréns företagarutbildningsstiftelse  

2. Hjälpsamstiftelsen 

3. Grundskolans samstiftelse 

4. Gymnasiets samstiftelse 

5. Näsmanska skolstiftelsen 

6. Syskonen Lübecks utbildningsstiftelse för 

synskadade 

7. J A Vestins stiftelse 

Ärendet 

Ekonomienheten har upprättat bokslut för 2019 avseende alla stiftelser där 

styrelsen utgörs av Kommunstyrelsen. Inte någon av dessa stiftelser är 

bokföringsskyldig och därmed skyldiga att upprätta årsredovisning utan det 

räcker med att upprätta sammanställning över räkenskaperna.  

Beslutsunderlag 

Sammanställning Arvid Hamréns företagarutbildningsstiftelse 2019 

Sammanställning Hjälpsamstiftelsen 2019 

Sammanställning Grundskolans samstiftelse 2019 

Sammanställning Gymnasieskolans samstiftelse 2019 

Sammanställning Näsmanska skolstiftelsen 2019 

Sammanställning Syskonen Lübecks utbildningsstiftelse för synskadade 

2019 

Sammanställning J A Vestins stiftelse 2019 

Beslutet skickas till 

Revisorerna 

Ekonomienheten 
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§ 105 Dnr: KS 2020/317 

Yttrande avseende internatboende på Nordvik för 

gymnasiesärskolans målgrupp 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer att inte yttra sig i ärendet och överlämnar därmed 

ärendet till kommunfullmäktige för beslut. 

Ärendet 

Bildningsnämnden beslutade 2020-06-04, § 35, att föreslå 

kommunfullmäktige besluta starta ett elevboende för gymnasiesärskolans 

elever fr.o.m. höstterminen 2020 och erbjuda ökat stöd för målgruppen under 

skoldagar, dygnet runt. 

Beredning av ärenden och kommunstyrelsens roll 

Kommunallagen (kap 5) reglerar hur ärenden som kommunfullmäktige 

beslutar om ska beredas. 

26 § Innan ett ärende avgörs av fullmäktige, ska det ha beretts antingen av 

en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en 

fullmäktigeberedning. 

28 § Styrelsen ska alltid ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som har beretts 

av en annan nämnd eller av en fullmäktigeberedning. 

Styrelsen ska lägga fram förslag till beslut i ett ärende, om inte någon annan 

nämnd eller en fullmäktigeberedning har gjort det. 

När det gäller det aktuella ärendet om att starta ett elevboende så innebär 

kommunallagen att kommunstyrelsen har rätt att yttra sig men inte någon 

skyldighet att göra så. Bildningsnämndens beslut går således direkt till 

kommunfullmäktige och ett eventuellt yttrande från kommunstyrelsen blir ett 

beslutsunderlag till det ärendet. 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämnden 2020-06-04 § 35 
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Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 106 Dnr: MOB 2020/319 

Beslut om försiktighetsmått för återvinningscentral 

Ullånger, Ullångers-Utvik 4:51 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

Kommunstyrelsen har tagit emot anmälan och förelägger verksamheten om 

nedanstående försiktighetsmått: 

1. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med beskrivningar och 

handlingar i anmälningsärendet, om inte annat framgår av detta 

beslut. 

2. Den ekvivalenta ljudnivån för verksamheten får utomhus vid 

bostäder inte överstiga följande begränsningsvärden: 

50 dBA vardagar kl 0700-1800 

45 dBA lör, sön och helgdag kl 0700-1800 

45 dBA kvällstid kl 1800-2200 

40 dBA nattetid kl 2200-0700 

Nattetid ska dessutom gälla att momentanvärden får uppgå till högst 

55 dBA vid bostäder. Om ofta återkommande impulsljud eller 

hörbara tonkomponenter förekommer ska de angivna ekvivalenta 

ljudnivåerna sänkas med 5 dBA. Ekvivalentvärden ska beräknas för 

de tidsperioder som anges ovan med undantag för nattetid då 

ekvivalentvärdet ska beräknas varje timme. Kontroll ska ske så snart 

det skett förändringar i verksamheten eller om det framkommit 

berättigade klagomål på buller från verksamheten. 

3. Om olägenheter i form av dålig lukt, damning, ljusförorening 

och/eller nedskräpning uppstår ska kommunen omgående vidta 

åtgärder så att olägenheterna upphör. 

4. Städning av området inklusive området mellan staket och allmän väg 

ska ske kontinuerligt. Hur ofta det ska ske bestäms i 

egenkontrollprogrammet. 
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5. Kemiska produkter och farligt avfall ska lagras och i övrigt hanteras 

så att spill och läckage inte kan förorena mark, vatten eller 

grundvatten. Lagring av flytande kemiska produkter ska ske på tätt 

underlag, invallat och under tak eller annan konstruktion till skydd 

mot utsläpp. 

6. Området ska förses med stängsel eller plank och vara låst när 

verksamheten inte är öppen. 

7. ÅVS (återvinningsstationen för förpackningar) ska vara en del av 

verksamheten och placeras innanför stängslet. 

8. Förslag till egenkontrollprogram för verksamheten ska lämnas till 

miljö och bygg senast en månad innan verksamheten startar. 

Lagstöd 

2 kap. 3, 7 §§ och 26 kap. 9§ miljöbalken, 27§ förordningen om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd samt 29 kap. 49, 51 § 

miljöprövningsförordningen. 

Skäl till beslut 

En bullerutredning är utförd av Sweco. Om bullerskyddet utförs som en 

kombination av bullervall och bullerplank enligt utredningen erhålls den 

ljudreducering som gör att riktvärden för industribuller från naturvårdsverket 

innehålls. Alternativt utförs bullervallen utan plank så att plushöjden 23,38 

meter erhålls, enligt beräkningen i bullerutredningen. Öppettiderna för 

verksamheten är sådana att störningar nattetid inte kan förekomma. 

Luktstörningar bedöms inte förekomma i någon stor utsträckning då varken 

matavfall, hushållsavfall eller andra avfallsslag som kan lukta kommer att tas 

emot eller mellanlagras inom området. 

Inom området för återvinningscentralen ska inte avfall deponeras. Hantering 

av farligt avfall samt grovavfall ska hanteras så att utsläpp till mark eller 

vatten inte sker. Därmed bedömer kommunstyrelsen att risken för förorening 

av grundvatten är liten och att risken för förorening av närliggande 

dricksvattentäkter är ringa. Inom området ska ett nytt enskilt avlopp från 

personalrum anläggas. Detta bedöms vara utom risk för dricksvattentäkter. 

Nedskräpning inom området kan förekomma. Staket/stängsel ska förebygga 

att skräp transporteras utanför området. Dessutom ska verksamheten städa 

området kontinuerligt. Eventuell deponering av avfall utanför grindarna när 
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anläggningen är stängd skulle kunna förekomma. Om detta sker ska 

verksamheten snarast transportera bort sådant avfall. 

Ljusförorening bör inte förekomma då belysningsarmaturer är riktade rakt 

nedåt. Ljus från fordon torde absorberas av bullervall och staket. 

Damning bör inte förkomma i den omfattning att olägenhet uppstår. 

Verksamheten har angett att det är asfalterade ytor som kommer att sopas 

och vattnas vid behov. 

Ärendet 

Kramfors kommun ska utöka antalet återvinningscentraler (ÅVC) i 

kommunen och vill öppna denna verksamhet i kommunens östra del. När 

denna ÅVC öppnar kommer det att finnas två stycken i kommunen som är 

öppna för verksamheter och allmänheten. Dessutom kommer förpacknings- 

och tidningsinsamlingen att ha en ÅVS inom detta område. ÅVS i Ullångers 

centrum ska vara kvar. 

Kramfors kommun kommer att pröva detta ärende enligt miljöbalken och 

plan- och bygglagen, därför tas två beslut. Detta är beslutet enligt 

miljöbalken. Beslut om bygglov tas separat enligt plan- och bygglagen. 

Synpunkter från andra 

Anmälan har skickats till Länsstyrelsen för eventuellt yttrande. Inget 

yttrande har inkommit. 

Anmälan skickades också till 62 stycken boende och fastighetsägare i 

närområdet. Ett flertal yttranden har inkommit. Alla av dessa är negativa till 

den anmälda verksamheten. Skäl som anförs mot verksamheten är olämplig 

placering i närheten av bostad, störande bullernivåer till bostäder, 

nedskräpning i området, minskad attraktionskraft för boende i området som 

leder till reducerade hus- och markpriser, ökad trafik och risk för 

trafikolyckor, föroreningar av yt- och grundvatten, förorening av 

dricksvattentäkter, damning, störande ljus från belysning, störande lukt samt 

förfulning av området. Dessa synpunkter kommenteras under rubrik ”skäl till 

beslut”. 

Avgift 

Avgift enligt timtaxa beslutad av kommunfullmäktige. Tio timmar a´ 966 

kronor per timme ger summan 9660 kronor. 
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Överklagningshänvisning 

Beslutet kan överklagas inom tre veckor, läs mer i bilagan. 

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggavdelningen, som skickar beslutet till berörda. 
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§ 107 Dnr: MOB 2020/320 

Bygglov för återvinningscentral på fastigheten 

Ullångers- Utvik 4:51 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Beslut  

Bevilja bygglov för en återvinningscentral på fastigheten Ullångers-Utvik 

4:51. 

Lagstöd 

Plan och bygglagen 2 kap. 5§ 

Plan och bygglagen 9 kap. 31§ 

Plan- och bygglagen 8 kap. 1, 4 § § PBL 

Skäl till beslut 

Kommunstyrelsen bedömer att lokaliseringen och utformningen av 

anläggningen kan accepteras utifrån plan- och bygglagstiftningens regler om 

lokalisering. Det har i väldigt många år funnits önskemål om en 

återvinningscentral i Höga Kusten då det är långt in till 

återvinningsanläggningen på Högberget. Det finns därmed ett stort allmänt 

intresse för denna anläggning. Prövningen enligt miljöbalken har visat att det 

med vanliga skyddsåtgärder inte blir någon stor påverkan på omgivningen 

och att ljudnivåerna kommer att ligga under gängse riktvärden.  

Fastigheten ligger nära Ullångers centrum och E4. Återvinningscentralen får 

utfart mot den allmänna vägen till Nordingrå. Det ryms ett 30-tal bilar på 

vägen och rampen inne på anläggningen vilket bedöms tillräckligt för att 

undvika köbildning ute på vägen. Det finns även möjlighet att nyttja mer 

ytor inne på området för bilar om det behövs. Trafikverket har tillstyrkt 

bygglovet. 

Anläggningen är placerad och utformad så att det inte medför fara eller 

olägenheter för omgivningen. En bullerutredning är utförd av Sweco. 

Bullervallen har utformas enligt förslaget i utredningen. Det finns och villkor 

om högsta ljudnivåer i beslutet enligt miljöbalken. Övriga synpunkter som 

lämnats om påverkan på vatten, nedskräpning mm bedöms också i 

miljöbalksbeslutet (diarienummer MOB 2020/319). 
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Ärendet 

Kramfors kommun ansöker om bygglov för att anlägga en ny 

återvinningscentral på fastigheten Ullångers-Utvik 4:51. 

Kommunen har länge försökt att hitta en lämplig plats för anläggningen, och 

tittat på tre platser. De två andra platserna har inte varit lämplig på grund av 

bl. a. geoteknik och därför har kommunen valt fastigheten Ullångers- Utvik 

4:51 som mest lämpad för placering av ÅVC. 

På fastigheten har det bedrivits verksamhet i många år. Först Nordingrå Trä 

AB. 2009, och efter att byggnaden brunnit ner övertogs fastigheten av 

Jakobssons Bil och Traktor där de lagrat och flisat trä. 

Kommunstyrelsen kommer att pröva detta ärende enligt miljöbalken och 

plan- och bygglagen, därför tas två beslut. Detta är beslutet enligt plan- och 

bygglagen. Beslut om Miljöanmälan tas separat enligt miljöbalken med Dnr 

MOB-2020-319 . 

Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 25 § ska berörda sakägare få tillfälle att 

yttra sig innan beslut om bygglov tas.  

62 stycken boende och fastighetsägare i närområdet har fått tillfälle att lämna 

yttrande över ansökan och ett flertal yttranden har inkommit. Alla är 

negativa till bygglovet. De menar att det är olämplig placering i närheten av 

bostad, störande bullernivåer till bostäder, nedskräpning i området, minskad 

attraktionskraft för boende i området som leder till reducerade hus- och 

markpriser, ökad trafik och risk för trafikolyckor, föroreningar av yt- och 

grundvatten, förorening av dricksvattentäkter, damning, störande ljus från 

belysning, störande lukt samt förfulning av området. Många av dessa 

synpunkter kommenteras i miljöprövningsärendet.  

Trafikverket har tillstyrkt bygglovet.  

Sökanden har bemött yttrandena med att ytterligare förtydliga vilka åtgärder 

som ska vidtas för att minimera påverkan på omgivningen.  

Upplysningar 

Bygglovet gäller endast för anläggningens användningssätt, läge och yttre 

utformning enligt de handlingar som hör till beslutet. 

Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte har påbörjats inom två år och 

avslutats inom fem år från att beslutet vunnit laga kraft. 

Observera  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

63(83) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-09 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Åtgärden får inte påbörjas förrän fyra veckor efter det att lov-beslutet har 

kungjorts i Post och Inrikes Tidningar (poit.bolagsverket.se). Även om 

startbesked är lämnat. Se bilaga 1. 

Avgift 

Avgiften för beslutet är 24 150 kronor. Avgiften är uträknad efter Taxa för 

Kommunstyrelsens verksamhet, beslutad i Kommunfullmäktige 2018-11-26 

§ 133. 

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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§ 108 Dnr: MOB 2020/329 

Byggsanktionsavgift för nybyggnad av skärmtak till ett 

bergrum utan bygglov 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

Fastighetsägaren till Binböle 1:5, Frölén Kross AB, org nr, 556103-1385, ska 

betala 45 290 kr i byggsanktionsavgift för att ha byggt ett 378 m2 stort 

skärmtak till ett bergrum utan bygglov. 

 

Lagstöd 

Plan- och bygglagen 9 kap. 2 § anger att det krävs bygglov för att utföra en 

nybyggnad. 

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

bestämmelser om byggsanktionsavgifter. 

Skäl till beslut 

Nybyggnad har utförts utan bygglov och fastighetsägaren ska därför betala 

sanktionsavgift. 

Ärendet 

Fastighetsägaren till Binböle 1:5 har byggt ett 378 m2 stort skärmtak till ett 

bergrum på utan att först ansöka om bygglov. 

 

Vid samtal med fastighetsägaren (  2020-

03-24 meddelades att taket var på plats och att plåtväggar skulle monteras på 

fasaden ovan bergrummet. Miljö- och bygg informerade då även om 

byggsanktionsavgiften och att beslut kommer att tas av kommunstyrelsen. 

Skriftlig information skickades 2020-04-08 till fastighetsägare med 

information om byggsanktionsavgiften. 

 

Fastighetsägaren har meddelat att skärmtaket inte ska tas bort och bygglov är 

sökt i efterhand 2020-03-10. I bygglovsansökan anges byggnadsarean vara 

378 m2. 
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Byggsanktionsavgiften är beräknad på ett bergrum uppförd år 2020 utan 

bygglov och startbesked med en byggnadsarea på 378 m2. Avgiften halveras 

då avgiften inte är skälig pga. den enkla konstruktionen.  

 

Avgiften beräknas då till 45 290 kr. 

Avgift 

Byggsanktionsavgift 45 290 kr 

Överklagningshänvisning 

Beslutet kan överklagas inom tre veckor, läs mer i bilagan. 

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggavdelningen, som skickar beslutet till berörda. 
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§ 109 Dnr: KS 2020/145 

Beslut om nystart avseende planeringen för en ny 

förskola i centrala Kramfors 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

1. Starta om processen avseende planeringen för en ny förskola i 

Kramfors centrum. 

2. Arbetet kommer förutom kommunstyrelsen även att involvera 

bildningsnämnden, produktionsnämnden och Kramfast AB och ska 

därför bedrivas i projektform i enlighet med kommunens 

projektmodell. 

3. Kommundirektören ges i uppdrag att slutligt fastställa 

projektdirektivet. 

Ärendet 

Bildningsnämnden har i flera års tid påtalat behovet av en översyn av 

förskolans lokaler i centrala Kramfors. Bakgrunden är att det i Kramfors 

finns ett antal så kallade en-avdelningsförskolor, som både är sårbara och 

kostsamma att driva samt att förvaltningen ser ett utökat behov av platser. 

De senaste åren har på bildningsnämndens initiativ olika placeringsalternativ 

diskuterats och det har gjorts markundersökningar på en tomt, en 

detaljplaneprocess har inletts på en annan tomt och en utredning gällande 

omfattande ombyggnad har genomförts på en tredje fastighet. Även andra 

alternativ har varit uppe för diskussion. Den förändring som 

bildningsnämnden öskar se innebär i grunden en komplicerad process med 

många intressenter och flera svåra överväganden och med facit i hand kan vi 

konstatera att vi inte har haft ett bra arbetssätt för att leda och styra denna 

process. 

Samhällsavdelningen har för sin del påtalat att lokaliseringen av en förskola 

är en viktig samhällsfråga och när fastigheten på Vallen som benämns 

Powerhouse var aktuell så gjorde avdelningen ett ”inspel” där flera av de 

upplevda bristerna i processen påtalades.  
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Från avdelningen framfördes bland annat att en utredning;  

 bör utgå från fastställda kommunala mål, planer, strategier och 

riktlinjer. Eventuella målkonflikter bör synliggöras. 

 bör innefatta analys och konsekvensbeskrivning ur ett ekonomiskt, 

ekologiskt och socialt hållbarhetsperspektiv.  

 bör innefatta en särskild barnkonsekvensanalys. 

Situationen utmynnade till sist i att bildningsnämnden i december 2019 gav 

sin förvaltning ett uppdrag att ta fram förslag till projektdirektiv gällande 

bygge av en ny förskola i centrala Kramfors. Vid nämndens sammanträde i 

februari i år beslutades; 

1. Anse att uppdraget att ta fram projektdirektiv för planering av en ny 

förskola i centrala Kramfors är fullgjort.  

2. Överlämna förslaget till projektdirektiv till kommunstyrelsen. 

Det utkast till projektdirektiv som nu finns beskriver i korthet det 

utvecklingsarbete som föreslås. Direktivet behöver dock bearbetas lite till 

men bedömningen är att det redan nu väl beskriver vad som vill uppnås och 

att det därför är tillräckligt som underlag för ett politiskt beslut om att inleda 

utvecklingsarbetet.  

Arbetet med planeringen för en ny förskola i Kramfors centrum kommer att 

förutom kommunstyrelsen även att involvera bildningsnämnden, 

produktionsnämnden och Kramfast AB och ska därför bedrivas i projektform 

i enlighet med kommunens projektmodell. I utkastet till projektdirektiv 

föreslås den politiska representationen ske via en referensgrupp. 

När projektdirektivet är fastställt utses en projektledare som skriver en 

projektplan. Projektplanen ska godkännas av utsedd styrgrupp. 

Ekonomi och finansiering 

Finansiering sker inom berörda parters budget för 2020 och 2021. Projektets 

kostnader är främst kopplade till eget arbete och konsultersättningar när 

kompetens som inte finns inom kommunen behöver avropas. Projektets 

budget inkluderar inte genomförande av de förslag som utarbetas utan 

projektets förslag ska behandlas av budgetberedningen och inkluderas i 

investeringsbudgeten för att möjliggöra ett genomförande. 
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Samråd 

Samarbete är en viktig framgångsfaktor för ett lyckat projekt och därför 

kommer såväl styrgrupp, referensgrupp som projektgrupp ha en bred 

representation från kommunorganisationen.  

Beslutsunderlag 

Bildningsnämndens beslut 2020-02-12, §7 

Utkast till projektdirektiv 

Inspel till förskoleutredningen, 2019-06-14 

Beslutet skickas till 

Bildningsnämnden 

Produktionsnämnden 

Samhällsavdelningen 

Miljö och Byggavdelningen 

Kramfast AB 
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§ 110 Dnr: KS 2020/354 

Revidering av delegationsordning för 

kommunstyrelsen 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

Fastställa reviderad delegationsordning. 

Ärendet 

För att minska risken för smittspridning på serveringsställen kommer 

regeringen att ta beslut om en ny lag som ska gälla tillfälligt under den 

pågående pandemin av Covid-19. 

Kommunen blir tillsynsansvarig och kan förelägga om olika åtgärder. 

Delegationsordningen har därför kompletterats med avsnitt 28 för lagen om 

tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. 

Ekonomi och finansiering 

Regeringen avser att ersätta kommunernas kostnader för tillsyn m.m. med en 

ersättningsmodell utifrån befolkningsmängd. Det är inte säkert att 

ersättningen kommer att täcka kostnaderna för Kramfors kommun.  

Beslutsunderlag 

Delegationsordning för Kommunstyrelsen, daterad 27 maj 2020. 

Beslutet skickas till 

Samtliga chefer på kommunledningsförvaltningen 
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§ 111 Dnr: KS 2019/605 

Rapport från kommundirektören, 2020-06-07 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

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

Ärendet 

I samband med att kommunfullmäktige fastställde delårsbokslutet 2019 så 

fick kommunstyrelsen i uppdrag att med uppsiktsplikten som utgångspunkt 

intensifiera arbetet med att följa hur arbetet med handlingsplanerna för 

välfärds- och bildningsnämnderna fortskrider.  

Rapporten sammanfattar att; 

Medarbetare 

Det totala antalet månadsanställda är 53 personer färre i april 2020 jämfört 

med 2019 vilket visar att trenden att vi blir färre håller i sig. De första 

månaderna 2020 är det dock väldigt små förändringar både på 

kommunövergripande nivå och på förvaltningsnivå och arbetet framgent 

behöver intensifieras. 

Ekonomi 

Ekonomiavsnittet sammanfattar hur de beslut som regering och riksdag fattat 

påverkar Kramfors kommun och den lyfter även fram de stora osäkerheter 

som finns när det gäller skatteunderlaget. 

Befolkningsförändringar 

För Kramfors blev det en minskning med 72 personer under det första 

kvartalet 2020. I rapporten finns även statistik som visar på hur tätorter och 

distrikt utvecklats. 

Slutsatser 

Rapporten avslutar med några kommentarer om Coronahanteringen och att 

det fortsatt är viktigt att hålla i och hålla ut. 
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 När det gäller våra andra utmaningar så är det vår ansträngda ekonomi som 

är den största. De två stora nämnderna har i sina respektive prognoser 

redovisat att de inte kommer att kunna hålla sina budgetar för innevarande år 

så vi måste klara av att fortsätta med omställningsarbetet och leverera i linje 

med de handlingsplaner som finns.  

Beslutsunderlag 

Rapport från kommundirektören, 2020-06-07 

Bilaga – medarbetare 

Bilaga - personalnyckeltal 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Förvaltningschefer 

Revisionen 

Kommunfullmäktige 
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§ 112 Dnr: KS 2020/28 

Anmälan av 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. 

Ekonomi och administrativt 

- Delegationsbeslut- Aktivering av krisledningsnämnd 

- Delegationsbeslut- Begränsningar i samordning av färdtjänst 

- Delegationsbeslut- Begäran om utlämnande av handling rörande 6.6a 

AML 

- Delegationsbeslut- Begäran om utlämnande av kommunikation via e-

post 

- Delegationsbeslut- gällande remissyttrande långtidsutredningen SOU 

2019.65 

- Delegationsbeslut- Hedersstipendiet 2019 

- Delegationsbeslut- medfinansiering projekt Service i Södra Höga 

kusten 

- Delegationsbeslut- Modellkommuner 

- Delegationsbeslut- ställa in kommunstyrelsen 

- Delegationsbeslut- stödutfodring av fisk på fastigheten Mjältön 1.2, 

Mjältösundet KS 
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- Delegationsbeslut- stödutfodring av fisk på fastigheten Mjältön 1.2, 

Öberget KS 

- Delegationsbeslut- stödutfodring av fisk på fastigheten Ön 1.1 

Brattberget KS 

- Delegationsbeslut- transporttillstånd Strömnäs-Gissjö 200511-

200610 

- Delegationsbeslut- tung transport Strömnäs-Gissjö 200511-200610 

- Delegationsbeslut- Val av aktieägarombud till det vilande bolaget, 

KIAB, Kramfors Industri AB 

- Delegationsbeslut- Yttrande till länsstyrelsen ang. fiskodling Mjältön 

1.2 KS 

- Delegationsbeslut- Yttrande till länsstyrelsen ang. fiskodling Ön 11.1 

KS 

- Delegationsbeslut- Ändring av beslut om utlämnande av handling 

rörande 6 kap § 6a arbetsmiljölagen 

Miljö- och bygg 

Delegationsbeslut miljö- och bygg, 30 mars 2020- 31 maj 2020 

Diarieår Diarielöpnummer Rubrik Ärendet   

2020 494 Beslut om ändring av stadigvarande tillstånd - utökad serveringsyta vid Fiskarfänget ALK -TR 

2019 1464 Beslut om tillstånd för tobaksförsäljning - Willys AB ALK -TR 

2020 496 Beslut om återkallelse av serveringstillstånd för Skuleskogens Pensionat - egen begäran ALK -TR 

2020 363 Beslut om stadigvarande tillstånd till allmänheten– Gräddat i Norr  (i Naturums lokaler) ALK -TR 

2020 750 Avslag på ansökan om befrielse att lämna hushållssopor AVFALL 

2020 542 Beslut om förlängt hämtningsintervall sophämtning till var åttonde vecka AVFALL 

2020 700 Beslut om kompostering av matavfall AVFALL 

2020 746 Beslut om sophämtning var 12:e vecka och kompostering av matavfall AVFALL 

2019 1519 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2018 1104 Beslut om avlopp BDT (gråvattenfilter) AVL 

2018 1105 Beslut om avlopp för BDT gråvattenfilter AVL 

2020 552 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2018 222 Beslut om avlopp för BDT och mulltoa AVL 

2018 227 Beslut om förbud - gäller vid flytt eller senast 2023 AVL 

2018 228 Beslut om förbud att använda befintlig avloppsanläggning från 31 okt 2020 AVL 

2020 747 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2018 1195 Beslut om avlopp för BDT AVL 
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2020 224 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2020 374 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2019 1494 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2020 565 Beslut om installation av förbränningstoalett AVL 

2018 1134 Beslut om avlopp för WC AVL 

2018 1115 Beslut om avlopp för BDT AVL 

2016 969 Beslut om avlopp för WC+BDT (Ersätter tidigare beslut) AVL 

2020 752 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2018 206 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2020 207 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2020 26 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2018 356 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2019 367 

Beslut om avlopp för WC+BDT för fastigheterna Sörle 2:2 och 2:7, tre hushåll 

gemensam infiltration AVL 

2020 691 Beslut om torrtoa och latrinkompostering AVL 

2020 553 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2020 375 Slutbesked för eldstad och rökkanal BYG 

2020 473 Bygglov för tillbyggnad av bostadshus, altan med tak samt dörr BYG 

2020 329 Bygglov för nybyggnad av skärmtak BYG 

2020 329 Startbesked för nybyggnad av skärmtak BYG 

2020 585 Startbesked för eldstad BYG 

2020 554 Startbesked för förådsbyggnad, attefall BYG 

2020 399 Bygglov och startbesked  för tillbyggnad av bostadshus med altan BYG 

2020 669 Startbesked för komplementbyggnad, attefall BYG 

2020 59 Startbesked schakt för justerverk BYG 

2020 59 Startbesked pålning för justerverk BYG 

2020 63 Bygglov för utökning av upplagsyta BYG 

2019 558 Startbesked för rumsbildning och installationer på verkstad BYG 

2020 688 Bygglovför ändrad användning av del av byggnad till köksverksamhet för skola BYG 

2013 803 Slutbesked för om och tillbyggnad av bostadshus BYG 

2019 1424 Bygglov för tillbyggnad av bostadshus BYG 

2018 1020 Interimistiskt slutbesked för fritidshus BYG 

2020 217 Startbesked för tillbyggnad av Dockstaskolan BYG 

2020 380 Föreläggande om komplettering kontors och förrådsbyggnader BYG 

2020 567 Bygglov och startbesked för inglasat uterum och altan BYG 

2020 81 Bygglov med startbesked för cistern 5000 L BYG 

2020 492 Bygglov för inglasad altan samt tillbyggnad av ny altan BYG 

2019 1492 Slutbesked för Ändrad användning av garage/carport till stall BYG 

2020 49 Startbesked för fritidshus med eldstad BYG 

2020 569 Bygglov för nybyggnad av fritidshus BYG 
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2020 685 Startbesked för nybyggnad av förråd/Attefall BYG 

2020 460 

Bygglov för ändrad användning av Kramfors Järnhandel till kontorslokal samt 

nybyggnad av parkeringsplatser BYG 

2019 1339 Slutbesked attefalltillbyggnad BYG 

2020 30 föreläggande om komplettering kontors och förrådsbyggnader BYG 

2013 1687 Slutbesked för tillbyggnad av bostadshus BYG 

2020 428 Bygglov för nya kontors och förrådsbyggnader BYG 

2020 428 Startbesked för kontors och förrådsbyggnader BYG 

2012 1147 Slutbesked för installation av hiss samt igensättning av fönsterrad BYG 

2015 908 Slutbesked för fasadändring BYG 

2019 673 Slutbesked för växthus BYG 

2020 191 Bygglov med startbesked utrymningsväg av trädäck BYG 

2019 741 Slutbesked för fasadändring BYG 

2020 666 föreläggande om kompletteringar av handlingar BYG 

2020 292 Bygglov för gäststuga BYG 

2019 156 Slutbesked för fritidshus BYG 

2019 1086 Bygglov för nybyggnad av fritidshus BYG 

2015 373 

Interimistiskt slutbesked komplementbyggnad, maskinhall med pannrum samt 

rökkanall BYG 

2020 562 Bygglov med startbesked för nybyggnad badhytt BYG 

2019 1352 Interimistikt slutbesked fram till 2021-01-30 för ventilationsanläggning BYG 

2020 160 Bygglov med startbesked transformatorbod BYG 

2020 158 Bygglov med startbesked transformatorbod BYG 

2020 159 Bygglov med startbesked transformatorbod BYG 

2020 157 Bygglov med startbesked transformatorbod BYG 

2019 1054 Slutbesked för ändring av garage BYG 

2020 398 Bygglov och Startbesked för tillbyggnad av bostadshus BYG 

2020 398 Startbesked för eldstad BYG 

2020 564 Bygglov och startbesked för fibernodbod BYG 

2020 263 Föreläggande om kompletteringar av handlingar BYG 

2020 263 Bygglov för sandlada BYG 

2020 447 Föreläggande om komplettering av handlingar BYG 

2020 734 Bygglov  för fasadändring BYG 

2020 600 Föreläggande om kompletteringar av handlingar BYG 

2020 377 Bygglov för nybyggnad av altan samt ändrad användning av campingstuga till förråd BYG 

2020 509 Bygglov fritidshus med eldstad BYG 

2020 509 Startbesked förfritidshus med eldstad BYG 

2020 520 Föreläggande om kompletteringar av handlingar BYG 

2020 367 Föreläggande om komplettering av handlingar BYG 

2020 367 Bygglov och startbesked för garage BYG 

2020 457 Bygglov och startbesked för upplag BYG 
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2020 528 Bygglov för tillbyggnad av vaktkur BYG 

2020 528 Startbesked för tillbyggnad av vaktkur BYG 

2020 713 Bygglov och startbesked för tillbyggnad av industribyggnad BYG 

2017 1995 Slutbesked för eldstad BYG 

2020 760 Föreläggande om kompletteringar av handlingar BYG 

2020 557 Bygglov och startbesked för växthus BYG 

2019 1629 Slutbesked för eldstad BYG 

2020 701 Startbesked eldstad BYG 

2020 360 Startbesked för Attefallstillbyggnad BYG 

2020 416 Bygglov för tillbyggnad av bostadshus med altan BYG 

2020 568 Bygglov och startbesked för garage BYG 

2019 379 Slutbesked för ändrad användning, lada till garage BYG 

2020 675 Bygglov och startbesked lämnas för nybyggnad av carport med kallförrd BYG 

2020 362 Föreläggande om komplettering av handlingar BYG 

2019 1547 Slutbesked för Altan BYG 

2019 1547 Slutbesked förråd BYG 

2020 586 Bygglov för plank BYG 

2020 340 Startbesked för komplementbyggnad, attefall BYG 

2020 498 Strtbesked för två stycken eldstäder BYG 

2020 573 Beslut om startbesked för installation av eldstad BYG 

2020 255 Bygglov för nybyggnad av sjöbod/fritidshus BYG 

2020 255 Startbesked för nybyggnad av sjöbod/fritidshus BYG 

2020 599 Föreläggande om kompletteringar av handlingar BYG 

2019 774 Tillfälligt slutbesked för ändrad användning av butik till brandstation BYG 

2011 648 Slutbesked för carport och förråd BYG 

2020 728 Föreläggande om kompletteringar av handlingar BYG 

2020 728 Startbesked eldstad BYG 

2020 198 Bygglov  för tillbyggnad av fritidshus BYG 

2020 198 Startbesked för tillbyggnad av fritidshus BYG 

2019 838 Bygglov för nybyggnad av stall BYG 

2019 838 Startbesked  för nybyggand av stall BYG 

2020 91 Startbesked  för nybyggnad av garage BYG 

2020 368 Bygglov lämnas för tillbyggnad av fritidshus med altan BYG 

2020 368 Startbesked för tillbyggnad av fritidshus med altan BYG 

2018 1587 Slutbesked garagebygge BYG 

2019 1799 Slutbesked rätttelse och ombyggnad av altan BYG 

2020 758 Bygglov med startbesked för pumphus BYG 

2020 352 Föreläggande om komplettering av handlingar BYG 

2020 604 Startbesked för komplementbyggnad, Attefall BYG 

2020 487 Startbesked för eldstad, öppenspisinsatts BYG 
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2020 621 Startbesked för eldstad BYG 

2020 223 BStartbesked för ändring av bärande konstruktion BYG 

2020 356 Bygglov för  garage/carport BYG 

2020 356 Startbesked för garage/carport BYG 

2020 651 Föreläggande om kompletteringar av handlingar BYG 

2020 651 Startbesked eldstad BYG 

2015 215 Nytt bygglov med startbesked färdigställande av fritidshus med eldstad BYG 

2020 288 Startbesked eldstad BYG 

2020 333 Starbesked för eldstad BYG 

2020 333 Slutbesked för eldstad BYG 

2020 395 Slutbesked för ändrad användning av bostad till kontor BYG 

2019 1466 Tillfälligt slutbesked till och med  2020-07-30 BYG 

2020 527 Bygglov för tillbyggnad av fritidshus BYG 

2020 90 Startbesked för ändrad användning av kontor till butik BYG 

2019 1611 Bygglov för tillbyggnad av garage/gravkapell BYG 

2020 588 Föreläggande om kompletteringar av handlingar BYG 

2020 547 

Bygglov och startbesked för ändrad användning av förråd till plåtverkstad samt 

tillbyggnad kontor och fikarum BYG 

2020 461 Bygglov och startbesked för nybyggnad av garage BYG 

2019 84 Startbesked för  fritidshus med eldstad BYG 

2020 538 Bygglov och startbesked för nybyggnad av övernattningsstuga BYG 

2019 144 nytt startbesked för ändrad  planlösning BYG 

2020 467 Bygglov och startbesked för uppställning av matvagn BYG 

2020 572 Bygglov för nybyggnad av garage BYG 

2020 572 Startbesked för nybyggnad av garage BYG 

2020 629 Startbesked för bastustuga samt kamnin och rökkanal. BYG 

2020 275 Bygglov med startbesked fibernodbod BYG 

2020 311 Bygglov för nybyggnad av uthyrningsstugor BYG 

2020 353 Bygglov för förlängning av befintlig Pir/brygga på två olika ställen BYG 

2020 311 Startbesked för nybyggnad av uthyrningsstugor och ett bullerplank BYG 

2019 180 Slutbesked transformatorbod BYG 

2019 174 Slutbesked transformatorbod BYG 

2019 177 Slutbesked transformatorbod BYG 

2020 525 Förhandsbesked för tre bostadshus - Björknäs BYGF 

2020 577 Bygglov och startbeskedför nybyggnad av parkeringsplats BYGM 

2017 1722 Slutbesked för rivning av bostadsbyggnad BYGR 

2020 114 Slutbesked lämnas för rivning av nedbrunnen bostadsbyggnad BYGR 

2017 571 Slutbesked lämnas för rivning av nedbrunnen bostadsbyggnad BYGR 

2020 116 Slutbesked lämnas för rivning av nedbrunnen bostadsbyggnad BYGR 

2020 312 Startbesked  för rivning av bostadshus BYGR 
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2019 1787 Slutbeskedför väsentlig ändring av ventilation BYGT 

2020 639 Bekräftelse på anmälan om förskola. HÄL 

2020 175 Beslut om sanktionsavgift för att inte ha gjort läckagekontroll på kylanläggning KÖLD 

2020 515 Svar på köldmediarapport och miljörapport, Nordvik KÖLD 

2020 516 Beslut om miljösanktionsavgift för att inte ha gjort läckagekontroll på kylanläggning KÖLD 

2020 657 Beslut om registrering av mottagningskök på förskola LIV 

2020 533 Beslut om registrering av Café Nyfika LIV 

2020 537 Beslut om registrering av Gräddat i Norr AB LIV 

2020 770 Beslut om registrering av matvagn LIV 

2020 8 Positivt yttrande till polisen över gatuevengelisation utomhus sommaren 2020. MH-ÖVR 

2020 8 Yttrande till polisen över Djurens rätts aktivitet på torget i Kramfors 7-8 augusti MH-ÖVR 

2020 773 Beslut om förlängt certifikat fram till 21 juni 2020 för båten Silvamar MH-ÖVR 

2020 606 Yttrande till polisen om pålningsarbete MH-ÖVR 

2020 644 

Positivt yttrande över anmälan om vattenverksamhet för fiberdragning i 

Ullångersområdet MILJÖ 

2020 551 Anmälan om misstänkt miljöbrott MILJÖ 

2020 510 Svar på miljörapport via smp, Ådalens MILJÖ 

2020 404 Svar på miljörapport,  Avloppsreningsverket i Docksta MILJÖ 

2019 1726 Beslut om att lämna klagomål om trafikbuller utan åtgärd MILJÖ 

2020 560 Beslut om uppläggning av inert avfall MILJÖ 

2020 389 Svar på miljörapport via smp, Kramfors kommun, Gistgårdsöns slamlaguner MILJÖ 

2020 744 Beslut om kompostering MILJÖ 

2020 388 Svar på miljörapport via smp, Kramfors kommun, Inviks slamlaguner MILJÖ 

2020 408 Svar på miljörapport, Avloppsreningsverket i Köja MILJÖ 

2020 411 Svar på miljörapport, Avloppsreningsverket i Marieberg MILJÖ 

2020 405 Svar på miljörapport, Avloppsreningsverket i Lugnvik MILJÖ 

2020 403 Svar på miljörapport, Avloppsreningsverket i Lunde MILJÖ 

2020 696 Beslut om uppläggning av bark på skjutbana MILJÖ 

2020 386 Svar på miljörapport via smp, Kramfors kommun Malmbergskajens avloppsreningsverk MILJÖ 

2018 383 Yttrande till Länsstyrelsen om överklagat beslut om efterbehandlingsplan fiskodling MILJÖ 

2020 540 Matning av fisk accepteras - endast för att de ska överleva och klara djurskyddskrav MILJÖ 

2020 541 Matning av fisk accepteras - endast för att de ska överleva och klara djurskyddskrav MILJÖ 

2020 466 Svar på miljörapporter, fiskodling Mjältösundet och Öberget MILJÖ 

2020 407 Svar på miljörapport,Avloppsreningsverket i Bönhamn MILJÖ 

2020 400 Svar på miljörapport, Avloppsreningsverket i Klockestrand MILJÖ 

2020 402 Svar på miljörapport Avloppsreningsverket i Nordingrå MILJÖ 

2020 412 Svar på miljörapport, Avloppsreningsverket i Mjällom MILJÖ 

2020 406 Svar på miljörapport, Avloppsreningsverket i Norrfällsviken MILJÖ 

2020 514 Svar på miljörapport och köldmediarapport, Nordvik MILJÖ 

2020 372 Svar på miljörapport via smp, Nylands Trä och Tryck MILJÖ 
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2020 390 Svar på miljörapport via smp, Kramfors kommun Nylands avloppsreningsverk MILJÖ 

2020 549 Positivr yttrande till lst om reparation av bef brygga MILJÖ 

2020 401 Svar på miljörapport, Avloppsreningsverket i Herrskog MILJÖ 

2020 636 

Beslut om förändrad drift och mottagning av externslam vid Herrskogs 

avloppsreningsverk MILJÖ 

2020 429 Svar på miljörapport via smp, Sandö MSB MILJÖ 

2020 413 Svar på miljörapport, Avloppsreningsverket i Styrnäs-Frök MILJÖ 

2020 387 Svar på miljörapport via smp, Kramfors kommun, Tjärneds slamlaguner MILJÖ 

2020 410 Svar på miljörapport, Avloppsreningsverket i torrom MILJÖ 

2020 385 Svar på miljörapport via smp, Kramfors kommun Ullångers avloppsreningsverk MILJÖ 

2020 618 Beslut om uppläggning av inert avfall MILJÖ 

2020 415 Svar på miljörapport, Avloppsreningsverket i Ållsta MILJÖ 

2020 376 Svar på miljörapport via smp, Kramfors kommun, Öds avloppsreningsverk MILJÖ 

2020 497 Svar på miljörapport via smp, TräTeam MILJÖ 

2018 425 

Yttrande till Länsstyrelsen över överklagat beslut om att godkänna 

efterbehandlingsplan för fiskodlingsverksamhet MILJÖ 

2020 545 Matning av fisk accepteras - endast för att de ska överleva och klara djurskyddskrav MILJÖ 

2020 468 Svar på miljörapport Mjällomsfisk AB MILJÖ 

2020 146 Yttrande ang utredning om modernare byggregler PB-ÖVR 

2019 870 Beslut om att ställa ut detaljplan för granskning - Nordingrå Prästbord 1:184 mfl PLA 

2020 576 Positivt yttrande över dispensansökan om ny väg samt garage. STRAND 

2020 601 Positiit yttrande över strandskyddsdispens för maskinhall STRAND 

2020 655 Strandskyddsdispen ersätta förrådsbyggnad STRAND 

2020 488 Strandskyddsdispens för utbyggnad av befintlig kaj STRAND 

2020 612 Strandskyddsdispens för nybyggnation garage STRAND 

2020 630 Strandskyddsdispens tillbyggnad fritidshus STRAND 

2020 190  Strandskyddsdispens för utvidgning av verksamhet med bastu STRAND 

2020 532 Strandskyddsdispens för nybyggnad av garage STRAND 

2020 570 Strandskyddsdispens för nybyggnad av garage STRAND 

2020 570 Nytt beslut om strandskyddsdispens som ersätter tidigare beslut STRAND 

2014 1624 Föreläggande om uppstädning UND 

2020 574 Beslut om bergvärmepump VPUMP 

2019 282 Beslut om bergvärmepump VPUMP 

2020 634 Beslut om bergvärmepump VPUMP 

2020 614 Beslut om bergvärmepump VPUMP 

2020 670 Beslut om bergvärmepump VPUMP 

2020 571 Beslut om bergvärmepump VPUMP 

2020 679 Beslut om bergvärmepump VPUMP 

2020 689 Beslut om bergvärmepump VPUMP 

2020 672 Beslut om bergvärmepump VPUMP 

2020 698 Beslut om jordvärmepump VPUMP 
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2020 697 Beslut om bergvärmepump VPUMP 
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§ 113 Dnr: KS 2020/29 

Delgivning 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen  

Beslut 

Notera delgivningarna till protokollet.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen får ta del av följande: 

- Delgivning- Justerat protokoll Produktionsnämnden 8 april 2020 

- Delgivning- Justerat protokoll KSAU 28 april 

- Delgivning- Justerat protokoll Mediateknik 2020-05-19 

- Delgivning- Protokoll 2020-04-02 § 16 Uppföljning av 

internkontroll 2019, välfärdsnämnden 

- Delgivning- Protokoll Arvodesberedningen 2020-03-31 

- Delgivning- Protokoll Bildning AU 13 maj 

- Delgivning- Protokoll HKA styrelsemöte 18 mars 

- Delgivning- Protokoll KS 7 april- webb utan sekretess 

- Delgivning- Protokoll uppföljning internkontroll 2020-04-01 § 

20, bildningsnämnden 

- Delgivning- Protokoll ÖFN 2020-05-29 -webb utan sekretess 

- Delgivning- Uppföljning av internkontrollplan 2019, 

bildningsnämnden 

- Delgivning- Uppföljning internkontrollplan 2019, 

välfärdsnämnden 

- Delgivning- VN 200402 § 23 Svar på revisionsrapport 

Granskning av ekonomistyrning och budgetefterlevnad. 
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§ 114 Dnr: KS 2020/372 

Sommargåva till kommunens medarbetare 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

1. Dela ut Kramkortet till anställda i Kramfors kommun till ett värde av 

500 kr per person. 

2. Kostnaden ska belasta finansförvaltningen.  

3. Uppdra till HR-enheten att hantera frågan och slutligt avgöra vilka 

medarbetare som omfattas. 

4. Att tydligt kommunicera möjligheten för alla företag att ansluta sig 

till kramkortet. 

Ärendet 

Kramfors kommun vill visa sin uppskattning och rikta ett stort tack till alla 

medarbetare för det fantastiska arbete som de utför inom kommunens 

verksamheter.  

Frågan om uppmuntran och uppskattning har lyfts fram av de fackliga 

organisationerna på ett möte med den centrala samverkansgruppen för en tid 

sedan och har därefter beretts inom kommunledningsförvaltningen.  

Förslaget är att dela ut en sommargåva i form av ett presentkort i samarbete 

med det så kallade Kramkortet. Kramkortet är ett presentkort framtaget av 

Kramfors Handel för att stärka den lokala handeln. Per 2020-06-03 finns 42 

anslutna företag inom olika branscher. Man kan anta att anslutningsgraden 

till Kramkortet kommer att öka i och med denna aktivitet. 

Presentkortet innebär att beslutet även kommer att gynna lokala 

näringsidkare och mottagarna av sommargåvan uppmanas att använda kortet 

i närtid för att på så sätt mildra de negativa effekterna som drabbat många 

företag till följd av covid -19.  

Förslaget är att Kramkortet ges ett värde av 500 kr.   

Presentkortet delas ut till alla som har en tillsvidareanställning i kommunen 

eller har en månadsanställning då aktiviteten genomförs. Även timvikarier 
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som under perioden har tjänstgjort i betydande omfattning omfattas av 

beslutet. Förslaget är att HR-enheten ges i uppdrag att hantera frågan och 

slutligt avgöra vilka medarbetare som omfattas.  

Rättslig grund för beslutet är att arbetsgivare kan ge sina anställda skattefria 

gåvor upp till ett värde av 1 000 kronor per anställd. Arbetsgivaren får inte 

ge gåvan i pengar, men kan ge den i form av varor eller presentkort som inte 

kan bytas mot pengar. 

Reglerna för gåva gäller från 1 juni och till och med 31 december 2020. 

Skattefriheten gäller utöver möjligheten att lämna skattefria gåvor som redan 

finns, till exempel i form av julgåvor. 

Ekonomi och finansiering 

Kostnaden bedöms till cirka 1 miljon kronor och föreslås belasta 

finansförvaltningen. 

Yrkande  

Ida Stafrin (C) lämnar följande tilläggsyrkande: 

4. att tydligt kommunicera möjligheten för alla företag att ansluta sig till 

kramkortet. 

 

Anna Strandh Proos (M) yrkar bifall på Ida Stafrins (C) tilläggsyrkande. 

 

Siw Sachs (S) yrkar avslag till Ida Stafrins (C) tilläggsyrkande. 

Propositionsordning  

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till 

beslutspunkt 1-3 och därefter Ida Stafrins (C) tilläggsyrkande. 

Propositionsordningen godkänns. 

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen i bifallit 

beslutspunkt 1-3 samt Ida Stafrins (C) yrkande om en fjärde beslutspunkt. 

Beslutsunderlag 

Lista över företag anslutna till Kramkortet. 

Beslutet skickas till 

HR-enheten 

Ekonomienheten 




