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§ 130 Information till kommunstyrelsen 2022 

Diarienummer: KS 2022/26 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Stina Sahlén, planhandläggare informerar om arbetet med planarbetet kring 
Babelsberg. 

Malin Rydmark, ekonomichef och Erika Sjögren, verksamhetsutvecklare 
informerar om mål och resursplanen. 

Peter Levin, avdelningschef tekniska avdelningen, informerar om förslaget 
på ny VA- och renhållningstaxa. 

Styrelsen får möjlighet att ställa frågor kring ärendena på dagordningen 

Peter Carlstedt, kommundirektör, presenterar 
kommunledningsförvaltningens rapport. 

Erika Sjögren, verksamhetsutvecklare, håller en workshop om 
verksamhetsplanen 2023 för styrelsen.  

Oscar Wedin, alkoholhandläggare, informerar om ärendet ”Återkallelse av 
serveringstillstånd” 
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§ 131 Riktlinje för ortsutvecklingsmedel 

Diarienummer: KS 2022/517 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta riktlinje för samhälls- och ortsutvecklingsmedel 

Ärendet 

Sedan ett antal år har medel avsatts för samhälls- och ortsutveckling. En 
riktlinje för en tydligare politisk styrning av fördelning av medlen togs fram 
år 2021 och beslutades i Kommunstyrelsen. Samma gjordes för år 2022. 
Riktlinjen har nu uppdaterats utifrån inkomna synpunkter från invånare, 
föreningar samt erfarenheter och insikter från tidigare ansökningar och 
beslut.  

Denna riktlinje föreslås gälla tillsvidare.  

Måluppfyllelse 

Innehållet i riktlinjen omfattar alla som bor och verkar i Kramfors kommun 
samt har en tydlig utvecklingsinriktning. Möjlighet skapas för olika grupper 
av kvinnor och män, flickor och pojkar att ha makt att forma samhället och 
sina egna liv. Riktlinjen uppmuntrar till ökad lokal delaktighet och 
engagemang i samhällsbygget samt till samverkan mellan aktörer för att 
gemensamt skapa en livskraftigare och attraktivare kommun. Ambitionen är 
att ge högre kvalitet för kommuninvånarna. Sammantaget bidrar riktlinjen 
till att förverkliga Vision 2031 och uppsatta perspektiv i Kramfors 
kommuns målstyrning.   

Beslutet ligger i linje med mål 3, 5, 8, 10, 11, 12 och 18 inom Agenda 
2030.  

Barnrättsperspektivet har beaktats på så sätt att i riktlinjen framgår det att 
man vid ansökan ska beskriva delaktigheten hos barn och unga. Vid 
ansökan för samhälls- och ortsutvecklingsmedel ska frågor besvaras som 
handlar om barn och ungas delaktighet inför ansökan, under genomförande 
av projektet samt hur projektet påverkar målgruppen.   
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Ekonomi och finansiering 

Medlen tas ut samhällsavdelningens budget för orts- och 
samhällsutveckling.  

Samråd 

Inom samhällsavdelningen 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1, Riktlinje för samhälls- och ortsutvecklingsmedel, Dnr. KS 
2022/517. 

Beslutet skickas till 

Föreningar och organisationer i Kramfors kommun 
Landsbygdsrådet 

Ungdomsrådet 

Samhällsavdelningen 
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§ 132 Remittering av betänkandet Kreativa Sverige! Nationell 
strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i 
kulturella och kreativa branscher SOU2022:44 

Diarienummer: KS 2022/441 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna remissyttrandet. 

Ärendet 

Kramfors kommun har inbjudits att lämna synpunkter på 
betänkandet Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar 
utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher. Förutom att 
betänkandet ger strategiska förslag på arbetet framåt är det ett 
kunskapsunderlag, som förklarar och beskriver de kulturella och kreativa 
branscherna. I remissen ingår inte att lämna synpunkter på frågor som rör 
skatt, även om strategin tydliggör att momsfrågan är viktig för kulturella 
och kreativa företag. 

Strategin innehåller sex strategiska prioriteringar: 

1. Tydligt tvärpolitiskt ansvar för kunskap, synergier och samverkan  
2. Förnyelse av rådgivning, kapitalförsörjning och innovationsstöd  
3. Långsiktigt och snabbt på upphovsrättens marknad  
4. Export, internationalisering och värdeskapande utomlands  
5. Hållbar arbetsmarknad och kompetensförsörjning för alla  
6. Platsens betydelse för kulturella och kreativa verksamheter (och 

tvärtom) 

  

I remissvaret välkomnar Kramfors kommun strategin, bland annat utifrån 
det faktum vi är en kommun som attraherar många företag och aktörer inom 
de kulturella och kreativa branscherna. Vi ser också att vi behöver höja vår 
kunskapsnivå om företagens drivkrafter och förutsättningar.  Strategin 
synliggör branscherna som en motor för både hållbar utveckling och 
platsens attraktivitet.  

Strategin är i sig ett mycket bra kunskapsunderlag, och har alla möjligheter 
att inspirera Sveriges kommuner till vidare arbete, om förslagen paketeras 
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på ett tillgängligt sätt. ”Platsens betydelse för kulturella och kreativa 
verksamheter (och tvärtom)” ser vi som en nyckel till hur vi ska ta oss an 
flera av vår kommuns ödesfrågor: att kunna attrahera rätt kompetens, att 
höja utbildningsnivån, förbättra folkhälsan och stärka näringslivet generellt. 

I remissvaret bekräftar vi behovet av statligt framtagen statistik om 
branscherna, vi efterlyser ett genusperspektiv på förnyelse av rådgivning, 
kapitalförsörjning och innovationsstöd och lyfter fram folkbibliotekens roll 
som kreativ mötesplats. 

Ekonomi och finansiering – Beslutet har inga direkta ekonomiska 
konsekvenser för kommunen. 

Samråd – Dialog har förts med ett antal representanter från länet, på initiativ 
av Region Västernorrland. Även Kulturskolan och Biblioteket har vidtalats. 

Beslutsunderlag 

Remissyttrande Kreativa Sverige. 
Betänkandet Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar 
utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher. 

Beslutet skickas till 

Kulturdepartementet.  
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§ 133 Kommunledningsförvaltningens rapport 2022 

Diarienummer: KS 2022/54 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

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

Ärendet 

Kramforsbon 

Rapporten beskriver bland annat projektet Talangattraktion för 
kompetensförsörjning i Höga Kusten. I rapporten finns även en tabell som 
redovisar folkmängd och förändringar från 1 januari till och med 30 
september 2022. 

Medarbetare 

Kapitlet innehåller bl.a. kommentarer och statistik gällande sjukfrånvaron. 

Ekonomi 

Avsnittet innehåller ekonomichefens kommentarer till bland annat senaste 
prognos för skatter och statsbidrag samt en koppling till regeringens 
budgetproposition för 2023. Kammarkollegiets beslut om statligt bidrag för 
ekonomi i balans från erhölls den 27 oktober. Beslutet innebar att Kramfors 
kommun fick 63,1 mnkr i bidrag. Investeringsläget och aktuell likviditet 
redovisas. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens rapport 2022-11-15, KS 2022/54 
Månadsrapport-Personalnyckeltal-Hela kommunen-oktober-2022, KS 
2022/54 

Beslutet skickas till 

Kommunledningsförvaltningens chefer 
Revisionen 
Kommunfullmäktige  
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§ 134 Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport 
per 2022-08-31 

Diarienummer: KS 2022/518 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Avge nedanstående svar till revisorerna. 

Ärendet 

Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser 
som finns redovisade i rapporten. Av svaret bör det framgå vilka eventuella 
åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda.  

I sin rapport riktar revisionen kritik mot bedömningen av fullmäktiges mål 
med betydelse av god ekonomisk hushållning. I rapporten skrivs 
följande Vad gäller de kommunövergripande tre målen avseende ekonomi i 
balans, samt verksamhetsmålen under perspektiven kramforsbon och 
medarbetare kan vi inte bedöma om resultatet är förenligt med fullmäktiges 
mål för god ekonomisk hushållning. Detta då det inte framgår tydligt vilka 
resultat som ska uppnås eller vilka resultat som har uppnåtts vilket innebär 
att det är svårt att objektivt verifiera bedömningen. Därtill är den råda 
tråden mellan fullmäktiges mål enligt mål och resursplan till nämndernas 
verksamhetsplaner och redovisat utfall inte helt tydlig. 

Kramfors kommuns styrmodell har utvecklats för att skapa en tydlig 
koppling mellan de kommunövergripande perspektiven och målen, 
nämndens mål och uppdrag ner till de aktiviteter och det arbete som utförs 
på enheterna.  

Mål- och styrkedjan bygger på ett fåtal breda kommunövergripande mål. 
Med utgångspunkt i dessa, utarbetar nämnder och verksamheter uppdrag 
och aktiviteter. Genom denna ordning kan nämnderna och professionen 
styra sina verksamhetsplaner utifrån nämndens behov.  

Återrapporteringen till kommunfullmäktige sker i samband med delårs- och 
helårsbokslut. Nämndernas bedömning av sin måluppfyllelse ligger till 
grund för bedömningen av kommunfullmäktiges måluppfyllelse.  

Allt grundar sig i vad enheterna har planerat och genomfört för aktiviteter 
under uppföljningsperioden. Det innebär att resp. verksamhetschef gör 
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bedömningar av sammanlagd måluppfyllelse för sin verksamhet och 
förvaltningschef gör bedömningen för hela förvaltningen. I den 
kommunövergripande delårsrapporten är det av utrymmesmässiga skäl inte 
möjligt att redovisa alla uppdrag och alla de aktiviteter som genomförs i 
kommunens verksamheter. Därför delgavs också nämndernas och bolagens 
rapporter i anslutning till delårsrapporten, för att läsaren ska kunna ta del av 
exempel som ligger till grund för helhetsbedömningen. 

Den tillitsbaserade styrningen ger andra utgångspunkter och förutsättningar 
för kommunens sammanlagda bedömning, då det är en sammanvägd 
bedömning av nämndernas resultat. Formerna för detta arbetssätt ställer nya 
och i vissa fall högre krav på nämndernas uppföljning av 
verksamhetsplanen.  

Det pågår ett ständigt utvecklingsarbete av planerings- och 
uppföljningsprocessen för att underlätta och förtydliga bilden av 
måluppfyllelsen. Bedömningen är  att det på sikt kommer att ge en bättre 
bild av verksamheternas resultat och hur kommunen utvecklas. 

Ekonomi och finansiering – Beslutet påverkar inte ekonomin. 

Samråd – Inget samråd har förts. 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport 2022-08-
31, daterad 2022-10-14, KS 2022/518. 

Beslutet skickas till 

Revisorerna  
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§ 135 Bygglov för skorsten till vedeldad pizzaugn på Hotell 
Kramm  

Diarienummer: MOB-2022-1243 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lämnar bygglov för en skorsten utanpå fasaden på 
fastigheten Nyttan 19. Skorstenen behövs för en ny, vedeldad pizzaugn. 

Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig: Nils 
Svensson. 

Lagstöd 

Plan och bygglagen 9 kap. 30 §  

Plan och bygglagen 9 kap. 2 pkt 3c§  

Plan och bygglagen 2 kap. 9 § 

Skäl till beslut 

Åtgärden bedöms vara i överensstämmelse med gällande detaljplan. I övrigt 
görs bedömningen utifrån reglerna om att inte störa omgivningen. Det är 
ovanligt med vedeldning i centrala delar av tätorter, speciellt där det finns 
hyreshus. Vedeldning, särskilt när man tänder, kan ge olägenheter för 
omgivningen. Sökanden har redovisat vilka åtgärder som ska vidtas för att 
minimera risken. Eftersom det också är möjligt att driva pizzaugnen med 
gasol så kan bygglov ges. 

Ärendet 

Kramfast AB har sökt bygglov för fasadändring och installation av vedeldad 
pizzaugn på fastigheten Nyttan 19 (Hotell Kramm). 

För fastigheten gäller detaljplan 83 vilken vunnit laga kraft 1978-06-07 
Härnösand. 

Vedeldning av den här typen brukar inte godkännas för nya eldstäder i 
tätbebyggda områden. Eftersom det finns lägenheter både runtomkring och 
inom fastigheten Nyttan 19 kan problem uppstå. Rök kan påverka 
luftkvalitén, speciellt när eldningen påbörjas och det dessutom är inversion. 
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Skorstenshöjden behöver vara tillräckligt hög så att rökgaser inte förs in i de 
befintliga luftintagen som finns på taket, öppningsbara fönster, dörrar, 
balkonger och dylikt i byggnaden – och skorstensröken bör inte heller 
påverka närliggande byggnader. 

För att minska problemen har byggherren meddelat att höjden på skorstenen 
kommer att bli 1,4 m över taktäckningen. En rökgasfläkt kommer att 
installeras för att underlätta eldningen. 

Skorstenen placeras 12,5 m ifrån luftintaget för hotellet. Om det blir 
problem med att rök förs in i luftintaget kommer luftintaget att byggas om 
och flyttas till andra sidan fläktrummet som är på motsatta gaveln. 

Ansökan innehåller även en förändrad planlösning som påverkar ventilation 
och brandskydd. Detta hanteras i startbeskedet. 

Upplysningar:  

Bygglovet gäller endast för byggnadens yttre utformning och användningen 
av åtgärden enligt de handlingar som hör till beslutet. 

  

Beslutet vinner laga kraft i regel fyra veckor efter att beslutet blev publicerat 
i Post- och inrikes tidningar och om ingen överklagan kommit in.  

Lämnas en överklagan in kan en överinstans ändra lovbeslutet. Det kan då 
beslutas om att påbörjade åtgärder ska återställas. Alla åtgärder som utförs 
innan bygglovet vunnit laga kraft sker därför på egen risk. 

Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte har påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från att beslutet vunnit laga kraft. 

Beslutsunderlag 

Bild på fasad med skorstensplacering 
Planritning för placering av pizzaugn 
Ritning med skorstensplacering 
Planritning 

Avgift 

15 045 kronor 

Överklagandehänvisning 

Beslutet kan överklagas inom tre veckor. 
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Beslutet skickas till 

Miljö- och byggavdelningen, som vidaresänder beslutet till berörda.  

Protokoll KS 15 november
(Signerat, SHA-256 65B7A9B37C4B463FB4793DA296874C1C4E55D0627DE91ED59870772B7A505771)

Sida 15 av 48





Kramfors kommun 
Sammanträdesdatum 

2022-11-15 
Mötets diarienummer 

KS 2022/20 
Sida 

17 (47) 
 

Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
     

 

Överklagandehänvisning 

Beslutet kan överklagas inom tre veckor. 

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggavdelningen, som vidaresänder beslutet till berörda.  
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§ 137 Yttrande över ansökan om miljövillkor för Saltsjöns 
regleringsdamm, mål 287-22 

Diarienummer: MOB-2022-1290 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna yttrandet. 

Skäl till beslut 

Kommunstyrelsen förutsätter att dialog förts med boende i området och 
andra som berörs. Det är viktigt att konsekvenser och risker av att dammen 
tas bort utreds. Det behöver tänkas efter före en avveckling, efteråt är det 
försent. 

Om ovan beaktas har kommunstyrelsen inget emot att dammen tas bort men 
förutsätter att det vidtas åtgärder som varaktigt håller nivån på utloppet från 
sjön till det som angetts i ansökan. 

Kommunstyrelsen tycker att det är viktigt att vattensystem ska fungera så 
naturligt som möjligt och att det inte finns hinder för arter som vandrar. 

Ärendet 

Ärendebeskrivning 

2018 beslutades om en nationell plan för moderna miljövillkor för 
vattenverksamheter. Målsättningen med omprövningarna är att de ska leda 
till största möjliga nytta för vattenmiljön och till en nationell effektiv 
tillgång till vattenkraftsel. De verksamheter som omfattas ska omprövas 
enligt en tidplan som fastställdes 2020. Anläggningar i kustområdet mellan 
Nätraån och Gådeån tillhör den första gruppen. 

Kraft i Bäckland AB har anläggningar i Noraån med regleringsdamm i 
Saltsjön och Storsjön samt ett kraftverk i Salteå. Mark och miljödomstolen 
prövar nu deras ansökan som gäller dammen i Saltsjön. Kommunen har fått 
möjlighet att yttra sig. 

I ansökan skriver bolaget att de utvärderat flödesdata och bedömt att 
regleringsbehovet för elproduktion visat sig vara litet.  Det skulle bli höga 
kostnader för att bygga en bra fiskväg och bolaget väljer därmed att avsluta 
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verksamheten och söker tillstånd för att riva ut regleringsdammen. De 
beskriver hur det ska utföras och föreslår villkor för arbetet.  

I ansökan beskrivs vilka sjönivåer och flöden som finns idag och 
beräkningar på hur det blir när dammen tagits bort. I miljöbedömningen 
sägs att man kommer att återskapa naturliga förhållanden vilket ger 
vandringsmöjligheter för de arter som kunde passera innan dammen kom 
till. Under perioder av torka kommer det att vara mindre vatten än i 
förhållande till nuvarande minimitappning vilket eventuellt kan ge negativ 
effekt på t ex befintliga bestånd av öring och flodpärlmussla. Det kommer 
även att bli högre flöden än tidigare under de blötaste perioderna.  

Saltsjön har varit reglerad under en väldigt lång period och de som har 
fritidshus längs stranden har anpassat tomter och anläggningar efter dessa 
förhållanden. När dammen rivs kommer enligt ansökan utloppet i sjön att 
sänkas till ca 2 dm lägre än den nivå sjön har haft på sommaren. Därutöver 
kommer nivån att styras helt av vädret vilket kommer att ge en större 
variation än tidigare men är vanligt i naturliga sjöar. 

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggavdelningen, som skickar beslutet till domstolen.  
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§ 138 Taxa för kommunens kontroll och andra uppgifter inom 
livsmedelsområdet 

Diarienummer: KS 2022/529 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag till nästa instans 

Anta taxan för kontroll och andra uppgifter inom livsmedelsområdet. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen har tillsyn och prövning enligt en mängd lagstiftningar. 
Kontrollen enligt livsmedelslagstiftningen har tidigare betalats årligen i 
förskott. Enligt en ny förordning ska avgifter senast år 2024 istället betalas 
efter att kontrollen utförts. Taxan har därför omarbetats. 

En ny nationell modell för hur ofta kontroll ska ske har tagits fram av 
Statens livsmedelverk. Alla livsmedelsanläggningarna kommer att bli 
omklassade efter modellen och få beslut om kontrollfrekvens under 2023. 

Först när översynen är klar kommer vi att veta hur företagen och kommunen 
påverkas av det nya systemet.   

Måluppfyllelse – Beslutet går i linje med kommunens mål om en ekonomi i 
balans eftersom miljö- och byggavdelningen kan debitera i enlighet med 
reella kostnader. 

Ekonomi och finansiering – Detta beslut kräver ingen ytterligare 
finansiering. 

Beslutsunderlag 

Taxa för kontroll och andra uppgifter inom livsmedelsområdet. 

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggavdelningen  
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§ 139 Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobak och 
liknande produkter mfl 

Diarienummer: KS 2022/530 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag till nästa instans 

Anta taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och 
liknande produkter m.fl. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen har tillsyn och prövning enligt en mängd olika 
lagstiftningar. Den verksamheten får finansieras med avgifter. Under 
senaste året har lagstiftningen om tobak ändrats och det har tillkommit 
lagstiftning om e-cigaretter och nikotinfria tobaksprodukter. Taxan för 
tillsyn och prövning inom alkohol och tobaksområdena behöver därför 
ändras och kompletteras. 

Taxan har beräknats med samma timavgift som inom de andra 
myndighetstaxorna. 

Måluppfyllelse  

Beslutet går i linje med kommunens mål om en ekonomi i balans eftersom 
miljö- och byggavdelningen kan debitera i enlighet med reella kostnader. 

Ekonomi och finansiering  

Detta beslut kräver ingen ytterligare finansiering. 

Beslutsunderlag 

Alkohol och tobakstaxa 2023 

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggavdelningen  
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§ 140 Indexuppräkning av taxor för tillsyn och prövning enligt 
miljöbalken, plan- och bygglagen m.fl. 

Diarienummer: KS 2022/531 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Timavgiften i taxorna för tillsyn och prövning enligt miljöbalken, plan- och 
bygglagen, lagen om receptfria läkemedel, strålskyddslagen, lagen om anim
aliska biprodukter samt uppdragstaxan höjs till 1040 kr och de fasta avgifter
na höjs med 3,7 %, samma procentsats som timavgifterna. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen har tillsyn och prövning enligt en mängd olika lagstiftnin
gar. De flesta ger kommunen rätt att ta betalt för sitt arbete. I 
november 2018 beslutade fullmäktige om taxor för tillsyn och prövning enli
gt miljöbalken, plan- och bygglagen, alkohollagen, tobakslagen, lagen om re
ceptfria läkemedel, strålskyddslagen samt lagen om animaliska biprodukter. 
Det togs också beslut om taxa för uppdragsverksamhet, d.v.s. för tjänster ino
m miljö och byggområdet som inte är myndighetsutövning, t ex hjälp med p
rovtagning och föreläsningar. Timpriset är densamma i alla dessa taxor. Tax
an för alkohollagen och tobakslagen utvidgas till fler lagstiftningar så den 
tas inte med i detta beslut om indexhöjning.  

Taxorna är baserade på Sveriges kommuner och landstings (SKLs) underlag
 för taxor för miljöbalken och plan- och bygglagstiftningen. Dessa underlag 
är gjorda så att de ska ge full kostnadstäckning. I taxorna finns bestämmelse
r om att kommunstyrelsen får justera avgifterna med SKLs prisindex för ko
mmunal verksamhet. Indexet har höjts med 3,7 % senaste året. 

Måluppfyllelse 

Detta beslut går i linje med kommunens övergripande mål om god 
ekonomisk hushållning eftersom miljö- och byggavdelningen kan debitera i 
enlighet med reella kostnader 

Beslutsunderlag 

Inga övriga beslutsunderlag i ärendet. 
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Beslutet skickas till 

Miljö och byggavdelningen  
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§ 141 Antagande av detaljplan för Babelsberg 

Diarienummer: MOB-2019-1347 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna innehållet i detaljplanen för 
Babelsberg för fastigheterna Limsta 18:5, Banken 6, Banken 7 m.fl. samt 
uppdrar till kommunstyrelsens ordförande att ta beslut om att föreslå 
kommunfullmäktige att anta detaljplanen. 

Lagstöd 

Plan och bygglagen (PBL) 5 kap § 27 

Skäl till beslut 

Kommunstyrelsen bedömer att kommunfullmäktige kommer att kunna anta 
planen vid årets sista sammanträde. De synpunkter som inkommit under 
tidigare samråd har åtgärdats eller bedömts inte påverka planens innehåll. 
Granskningstiden går ut 15 november och yttranden sammanställs i ett 
granskningsutlåtande inför det formella beslutet om att anta planen. 
Bifogade handlingar är utkast tills att kommunfullmäktige antagit planen. 

Ärendet 

Planarbetet påbörjades 2019 och har sedan dess utvecklats till en omfattande 
plan med stora möjligheter till bevarande och utveckling. Ett planprogram 
var utsänt till allmänheten för samråd under våren 2021. Ett planförslag togs 
sedan fram med utgångpunkt i planprogrammet. Planförslaget var utsänt på 
samråd maj-juni 2022. Därefter ändrades och kompletterades planförslaget 
inför granskningen, bland annat med en dagvattenutredning. Planförslaget är 
utsänt för granskning från den 25 oktober till och med den 15 november. 

Detaljplanen tas fram med ett utökat förfarande eftersom det bedöms ha ett 
betydande intresse för allmänheten. Vid ett utökat förfarande ska planen 
antas av kommunfullmäktige. 

Kommunen sökte 2020 stöd av Trafikverket för anlägga gång- och cykelväg 
längs Kungsgatan och främja gatumiljön. Stödet beviljades med villkoret att 
kommunen genomförde ett antal motprestationer som kommunen föreslog, 
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en av dessa är denna detaljplan för bostäder på Babelsberg. Detaljplanen ska 
antas av kommunfullmäktige innan årsskiftet 2022/2023 för att stödet ska 
beviljas. 

Beslutsunderlag 

- Utkast till plankarta med planbestämmelser 
- Utkast till planbeskrivning 
- Utkast till granskningsutlåtande 

Avgift 

Ingen avgift 

Överklagandehänvisning 

Beslutet kan inte överklagas. 

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggavdelningen.  
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§ 142 Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder 

Diarienummer: KS 2022/525 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag till nästa instans 

1. Upphäva reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder. KS 
2021/225, KF 2021-12-06 § 95 från och med 2023-01-01. 

2. Anta reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder att börja 
gälla från 2023-01-01. 

Ärendet 

Följande ändringar har gjorts i reglementet: 

 Överförmyndarnämnden har från och med årsskiftet 2022/2023 ett 
reglemente gemensamt med Härnösand. Överförmyndarnämndens 
avsnitt i reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder har 
därför tagits bort.  

 Överförmyndarnämnden har varit tillika jävsnämnd. Då nämnden 
från årsskiftet är gemensam med Härnösand föreslås Kramfors 
kommuns jävsnämnd att utgöras av valnämnden. 

 Tydliggöranden har gjorts av de uppdragsbeskrivningar som finns i 
reglementet. 

 En översyn av laghänvisningar och formalia har gjorts. 

Beslutsunderlag 

Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder 

Beslutet skickas till 

Samtliga kommunala nämnder 
Samtliga bolag i kommunhuskoncernen 
Samtliga förvaltningschefer 
Revisionen  
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§ 143 Riktlinje för resor och möten 

Diarienummer: KS 2022/259 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag till nästa instans 

1. Anta riktlinje för resor och möten.  
2. Upphäva tidigare beslut om riktlinje för resor och möten, KF 2016-

10-31 § 149.  
3. Beslutet är ett ägardirektiv för de kommunala bolagen som ingår i 

kommunhuskoncernen. 

Ärendet 

Kramfors kommuns riktlinje för resor och möten ska skapa förutsättningar 
för ett långsiktigt och hållbart sätt att resa och mötas.  

Utifrån tidigare riktlinje har tydliggöranden gjorts kring planering av möten 
och tjänsteresor.  

Måluppfyllelse  

Beslutet bidrar till måluppfyllelse inom samtliga perspektiv.  

Agenda 2030  

Beslutet bidrar till måluppfyllelse i Agenda 2030s mål Bekämpa 
klimatförändringarna.  

Ekonomi och finansiering  

Beslutet påverkar inte ekonomin. 

Samråd  

Samråd har förts i kommundirektörens ledningsgrupp. 

Beslutsunderlag 

Riktlinje för resor och möten, KS 2022/259. 

Beslutet skickas till 

W3D3  
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§ 144 Mål- och resursplan (budget) 2023 med planåren 2024 och 
2025 

Diarienummer: KS 2022/52 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag till nästa instans 

1. Fastställa mål- och resursplan (MRP) 2023 med planår för 2024-
2025 inklusive mål för god ekonomisk hushållning för kommunen 
och kommunkoncernen. 

2. Fastställa ramen för revisorernas anslag för granskning av 
kommunens verksamhet till 1 500 000 kr.  

3. Fastställa särskilt anslag för lekmannarevision av kommunens bolag 
och stiftelser till 100 000 kr. 

4. För de investeringsprojekt som görs i kommunens 
verksamhetslokaler, ska beslut tas i kommunstyrelsen innan 
igångsättande, om de överstiger 1 000 000 kr.  

5. Överföra kostnaden för utförda lokalinvesteringar från Krambo till 
Kramfors kommun. Överföringen belastar investeringsbudgeten med 
12 700 000 kr. 

6. Respektive nämnd får i uppdrag att fatta de kompletterande beslut 
som krävs för att komma i den ram som ges i driftbudgeten.  

7. Utdebiteringen fastställs för år 2023 till oförändrat 23,14 krona per 
skattekrona. 

8. Till kommunstyrelsens förfogande för lönereserv avseende 
löneökningar 2023 anvisa 23 742 000 kr. 

9. Maximal låneram för kommunstyrelsen fastställs till 220 000 000 kr. 

Deltar ej i beslutet 

Jari Merikanto (M) deltar ej i beslutet. 

Ärendet 

Budgetförslaget innebär att samtliga nämnder får förstärkta ramar i budget 
2023 jämfört med budget 2022. Utökningen är avsedd att kompensera för 
interna- och externa kostnadsökningar. I förstärkningen av 
bildningsnämndens ram hanteras nämndens begäran om tillskott i 
rambudget för Nattis, se BN 2022-10-19 § 55. 
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I budgetförslaget ingår övertagande av investeringar avseende Ådalsskolan, 
vilken kommunen äger. Under ett antal år har Krambo investerat i dessa 
verksamhetsfastigheter. Krambo har det som en tillgång i annans fastighet. 
En utredning är gjord av Baker Tilly som konstaterar att när 
förvaltningsuppdraget förs över från Krambo till Kramfast kan inte 
Kramfast ersätta Krambo för nedlagda investeringar p.g.a. skattetekniska 
skäl. Budgetförslaget innebär att Kramfors kommun, som äger 
verksamhetsfastigheterna, ersätter Krambo för restvärdet av bolagets 
investeringar. Kramfors kommun kan därmed ta upp det som tillgång i 
balansräkningen och få ersättning från Kramfast som övertar 
förvaltningsuppdraget från Krambo.  

Kramfors kommun ansökte i mars om bidrag enligt Förordningen 
(2021:820) om tillfälligt statsbidrag för kommunala åtgärder för en ekonomi 
i balans. Delegationen för kommunal ekonomi i balans fattade den 25 
oktober beslut om att delvis bevilja kommunens ansökan om bidrag. Den 
del av ansökan som omfattas av egna investeringar har arbetats in 
kommunens investeringsbudget.  

Vid valår gäller särskilda regler som påverkar budgetprocessen. 
Kommunallagen fastslår att de år då val av fullmäktige har hållits i hela 
landet ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige. Detta ska då ske före 
november månads utgång.  

Samråd  

Ärendet behandlas vid den centrala samverkansgruppen 2022-11-25. 

Beslutsunderlag 

Mål- och resursplan 2023 med planår 2024-2025 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder  
Krambo AB  

Kramfast AB  

Kramfors Kommunhus AB  

Kramfors Mediateknik AB  

Räddningstjänstförbundet Höga Kusten-Ådalen  

Höga Kusten Airport AB  

Revisionen  
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§ 145 Ansökan om partistöd 2023 

Diarienummer: KS 2022/184 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

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

Ärendet 

Kommunfullmäktiges presidium har tagit fram ett förslag för beviljande av 
partistöd under 2023.  

Beredning av ärenden och kommunstyrelsens roll  

Kommunallagen (kap 5) reglerar hur ärenden som kommunfullmäktige 
beslutar om ska beredas.  

26 § Innan ett ärende avgörs av fullmäktige, ska det beretts antingen av en 
nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en 
fullmäktigeberedning.  

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

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

När det gäller det aktuella ärendet om partistöd så innebär kommunallagen 
att kommunstyrelsen har rätt att yttra sig men inte någon skyldighet att göra 
så. Presidiets beslut går således direkt till kommunfullmäktige och ett 
eventuellt yttrande från kommunstyrelsen blir ett beslutsunderlag till det 
ärendet. 

Beslutsunderlag 

Begäran om partistöd med granskningsintyg från samtliga partier 
Partistöd 2023 

Beslutet skickas till 

Nämndsekreterare  
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§ 146 Kommunövergripande riktlinje för utlämnande av allmän 
handling 

Diarienummer: KS 2022/331 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

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

Ärendet 

Produktionsnämnden har tagit fram ett förslag på en kommunövergripande 
riktlinje för utlämnande av allmän handling. 

Beredning av ärenden och kommunstyrelsens roll  

Kommunallagen (kap 5) reglerar hur ärenden som kommunfullmäktige 
beslutar om ska beredas.  

26 § Innan ett ärende avgörs av fullmäktige, ska det beretts antingen av en 
nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en 
fullmäktigeberedning.  

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

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

När det gäller det aktuella ärendet om riktlinjen för utlämnande av allmän 
handling så innebär kommunallagen att kommunstyrelsen har rätt att yttra 
sig men inte någon skyldighet att göra så. Produktionsnämndens förslag till 
beslut går således direkt till kommunfullmäktige och ett eventuellt yttrande 
från kommunstyrelsen blir ett beslutsunderlag till det ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunövergripande riktlinje för utlämnande av allmän handling 
Beslut Produktionsnämnden 2022-11-02 § 42 

Beslutet skickas till 

Nämndsekreterare  
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§ 147 Taxa för kopiering, utskrift och avskrift av allmänna 
handlingar 

Diarienummer: KS 2022/497 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

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

Ärendet 

Produktionsnämnden har tagit fram ett förslag på taxa för kopiering, utskrift 
och avskrift av allmänna handlingar. 

Beredning av ärenden och kommunstyrelsens roll  

Kommunallagen (kap 5) reglerar hur ärenden som kommunfullmäktige 
beslutar om ska beredas.  

26 § Innan ett ärende avgörs av fullmäktige, ska det beretts antingen av en 
nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en 
fullmäktigeberedning.  

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

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

När det gäller det aktuella ärendet om taxa för kopiering, utskrift och 
avskrift av allmänna handlingar så innebär kommunallagen att 
kommunstyrelsen har rätt att yttra sig men inte någon skyldighet att göra så. 
Produktionsnämndens förslag till beslut går således direkt till 
kommunfullmäktige och ett eventuellt yttrande från kommunstyrelsen blir 
ett beslutsunderlag till det ärendet. 

Beslutsunderlag 

Riktlinje Taxa för kopior, utskrifter och avskrifter av allmänna handlingar. 
Beslut Produktionsnämnden 2022-11-02 § 43 
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Beslutet skickas till 

Nämndsekreterare  
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§ 148 Riktlinje -  Kommunövergripande riktlinje för styrande 
dokument 

Diarienummer: KS 2022/430 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Upphäva beslut 2021-01-26 §8 om antagande av riktlinje för 
styrande dokument.  

2. Anta ny riktlinje för styrande dokument. 
3. Uppdra till produktionsförvaltningens administrativa enhet att inleda 

en översyn/sammanställning över gällande styrdokument.  
4. Uppdra till kommundirektören att tydliggöra den författningssamling 

som finns på kommunens webbplats. 

Ärendet 

Av kommunallagen (2017:725) framgår att en kommun ska anta en budget, 
en arbetsordning för kommunfullmäktige samt reglementen för de politiska 
nämnderna. Utöver detta reglerar inte kommunallagen vilka styrdokument 
en kommun ska ha eller hur de ska utformas. I vissa fall ställer emellertid 
speciallagstiftning specifika krav på styrdokument. Detta förekommer till 
exempel inom miljö- och hälsoskyddsområdet, beträffande allmän ordning 
och säkerhet, socialtjänsten, hälso- och sjukvårdsområdet samt avseende 
taxor och trafikföreskrifter. Andra styrdokument som lagstiftningen ställer 
krav på är t.ex. översiktsplan och program för uppföljning av privata 
utförare.  

Ytterligare krav som ställs på kommuner är att gällande föreskrifter ska 
finnas samlade i kommunens författningssamling som i sin tur ska finnas 
publicerad på den egna webbplatsen. Enligt reglemente framgår att det är 
kommunstyrelsen som har ansvaret för författningssamlingen. 

Måluppfyllelse – Beslutet bidrar till måluppfyllelse inom perspektiv 
Kramforsbon genom tydliggöranden och förbättringar i dokuments- och 
ärendeprocessen. 

Ekonomi och finansiering – Beslutet påverkar inte ekonomin. 

Samråd – Samråd har förts med samtliga förvaltningar. 
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Beslutsunderlag 

Riktlinje för styrande dokument 

Beslutet skickas till 

Bildningsförvaltningen  
Produktionsförvaltningen  
Välfärdsförvaltningen  
Kommundirektör   
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§ 149 Taxa för Kramfors kommuns allmänna vatten och 
avloppsanläggning 2023 

Diarienummer: KS 2022/520 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

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

Ärendet 

Produktionsnämnden har tagit fram ett förslag på taxa för Kramfors 
kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning 2023. 

Beredning av ärenden och kommunstyrelsens roll  

Kommunallagen (kap 5) reglerar hur ärenden som kommunfullmäktige 
beslutar om ska beredas.  

26 § Innan ett ärende avgörs av fullmäktige, ska det beretts antingen av en 
nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en 
fullmäktigeberedning.  

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

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

När det gäller det aktuella ärendet om taxa för Kramfors kommuns allmänna 
vatten och avloppsanläggning 2023 så innebär kommunallagen att 
kommunstyrelsen har rätt att yttra sig men inte någon skyldighet att göra så. 
Produktionsnämndens förslag till beslut går således direkt till 
kommunfullmäktige och ett eventuellt yttrande från kommunstyrelsen blir 
ett beslutsunderlag till det ärendet. 

Beslutsunderlag 

Taxa för Kramfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar 
Beslut Produktionsnämnden 2022-11-02 § 40 
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Beslutet skickas till 

Nämndsekreterare  
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§ 150 Avfallstaxa (Renhållningstaxa) Kramfors kommun 2023 

Diarienummer: KS 2022/521 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

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

Ärendet 

Produktionsnämnden har tagit fram ett förslag på avfallstaxa för 2023. 

Beredning av ärenden och kommunstyrelsens roll  

Kommunallagen (kap 5) reglerar hur ärenden som kommunfullmäktige 
beslutar om ska beredas.  

26 § Innan ett ärende avgörs av fullmäktige, ska det beretts antingen av en 
nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en 
fullmäktigeberedning.  

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

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

När det gäller det aktuella ärendet om avfallstaxa så innebär 
kommunallagen att kommunstyrelsen har rätt att yttra sig men inte någon 
skyldighet att göra så. Produktionsnämndens förslag till beslut går således 
direkt till kommunfullmäktige och ett eventuellt yttrande från 
kommunstyrelsen blir ett beslutsunderlag till det ärendet. 

Beslutsunderlag 

Avfallstaxa för Kramfors kommun 
Beslut Produktionsnämnden 2022-11-02 § 41 

Beslutet skickas till 

Nämndsekreterare  
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§ 151 Uppdaterad förbundsordning för Kommunalförbundet 
Partnerskap Inland-Akademi Norr 

Diarienummer: KS 2022/382 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

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

Ärendet 

Bildningsnämnden har tagit fram ett förslag på uppdaterad förbundsordning 
för Kommunalförbundet Partnerskap Inland-Akademi Norr. 

Beredning av ärenden och kommunstyrelsens roll  

Kommunallagen (kap 5) reglerar hur ärenden som kommunfullmäktige 
beslutar om ska beredas.  

26 § Innan ett ärende avgörs av fullmäktige, ska det beretts antingen av en 
nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en 
fullmäktigeberedning.  

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

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

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

Beslutsunderlag 

Förslag till förbundsordning Akademi Norr 220621 Dnr BN 2022/321 
Protokollsutdrag från Akademi Norr 220621 § 17 Dnr BN 2022/321 
Beslut Bildningsnämnden 2022-09-21 § 45 
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Beslutet skickas till 

Nämndsekreterare  
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§ 152 Motion om kommunstyrelsens ansvar för tomma lokaler 

Diarienummer: KS 2022/152 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag till nästa instans 

Avslå motionen. 

Reservation 

Björn Sjödin (SD) reserverar sig mot beslutet.  

Ärendet 

Bengt Sörlin (SD) har den 1 mars 2022 lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige som handlar om kommunstyrelsens ansvar för tomma 
lokaler. 

Motionären skriver bl.a. att Kramfors som många andra kommuner har 
tomma lokaler och för att få ett samlat grepp om vilken typ av lokaler och 
var i kommunen de är belägna bör kommunstyrelsen ta ett samlat ansvar för 
detta. Detta för att kunna planera nybyggnad och eventuell försäljning eller 
rivning. Förutom ovanstående så skulle en modell där kostnaden läggs på 
kommunstyrelsen när en förvaltning lämnar en lokal ge incitament att ha rätt 
"kostym" när det gäller lokaler.  

I motionen hemställs: 

”Därför föreslår jag fullmäktige att besluta att kommunstyrelsen får ansvar 
över kommunens tomma lokaler och att kommunstyrelsen får det 
ekonomiska ansvaret över tomma verksamhetslokaler. Samt att ks presidium 
och Krambo och Kramfast presidier träffas två gånger årligen med uppgift 
att löpande se över kommunens lokaler.” 

Kommunstyrelsens yttrande 

Kramfors kommun har ett relativt sett begränsat antal fastigheter i egen ägo 
och det handlar främst om fastigheter kopplade till avfall, vatten och 
avloppsverksamhet samt fritidslokaler som sporthallar, simhallar mm.  Det 
finns även ett antal skollokaler som ägs av kommunen (Nylandsskolan, 
Ådalsskolan och lokaler på Vallen).  

Krambo AB och Kramfast AB 
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De kommunala bolagen, främst Kramfast, äger en hel del 
verksamhetslokaler såsom kontor, skolor, gruppbostäder och särskilda 
boenden och för alla dessa finns användning och roller reglerade i avtal. 

  

Produktionsnämndens uppdrag 

Enligt gällande reglemente så är det produktionsnämnden som ansvarar för 
kommunens egna fastigheter men också för att samordna egna och hyrda 
lokaler. 

I samtliga lokaler finns verksamheter som nyttjar dem och som betalar hyra 
eller på annat sätt står för de kostnader som finns.  

Reglementet är tämligen detaljerat utformat och det framgår vilket ansvar 
och vilka arbetsuppgifter som produktionsnämnden har. 

t.ex. 

 Förvaltning och utveckling av kommunens fastigheter. 
 Köp, försäljning, byte och avtal om fastighetsreglering, allt inom av 
 fullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande 

belopp och villkor i övrigt. 
 Arrendera ut, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunens fasta 

egendom. 
 Underhålla och förvalta kommunens fasta egendom. 
 Samordna lokalanvändningen för den gemensamma 

kommunkoncernen. 
 Ordna lokaler för kommunal verksamhet. 
 Drift och underhåll av kommunens lokaler samt av tillhörande mark 

och anläggningar. 
 Samordna och verkställa kommunens byggnads- och 

anläggningsverksamhet vid nyproduktion samt större om- och 
tillbyggnationer. 

 Mm 

I enlighet med ovanstående har produktionsnämnden ett ansvar för 
samordning och det innefattar då bland annat frågor kring förändrade behov. 

Kommunstyrelsen ser ingen anledning att ändra på gällande ordning 
beträffande samordning och ser heller ingen anledning till att 
kommunstyrelsen ska ges ett ekonomiskt ansvar för tomma lokaler. Vill 
man införa en modell som skapar bättre incitament för lokalanpassning så 
kan produktionsnämnden både vidta egna åtgärder och lämna förslag till 
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kommunfullmäktige om det finns idéer som ligger utanför nämndens eget 
mandat.  

Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås.  

Beslutsunderlag 

Bengt Sörlins (SD) motion kommunstyrelsens ansvar för tomma lokaler, 
2022-03-01, KS 2022/152. 

Beslutet skickas till 

Bengt Sörlin (SD)  
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§ 153 Avgift/Taxa - Justerad avgift för brukare i bostad med 
särskild service som drivs av privata företag 

Diarienummer: KS 2022/133 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

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

Ärendet 

Välfärdsnämnden har tagit fram ett förslag på Avgift/Taxa - Justerad avgift 
för brukare i bostad med särskild service som drivs av privata företag 

Beredning av ärenden och kommunstyrelsens roll  

Kommunallagen (kap 5) reglerar hur ärenden som kommunfullmäktige 
beslutar om ska beredas.  

26 § Innan ett ärende avgörs av fullmäktige, ska det beretts antingen av en 
nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en 
fullmäktigeberedning.  

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

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

När det gäller det aktuella ärendet om Avgift/Taxa - Justerad avgift för 
brukare i bostad med särskild service som drivs av privata företag så innebär 
kommunallagen att kommunstyrelsen har rätt att yttra sig men inte någon 
skyldighet att göra så. Välfärdsnämndens förslag till beslut går således 
direkt till kommunfullmäktige och ett eventuellt yttrande från 
kommunstyrelsen blir ett beslutsunderlag till det ärendet. 

Beslutsunderlag 

Beslut om återremiss från kommunfullmäktige, 2022-04-25, § 28. 
Beslut Välfärdsnämnden 2022-10-27 § 79 
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Beslutet skickas till 

Nämndsekreterare  
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§ 154 Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2022 

Diarienummer: KS 2022/24 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Notera delegationsbesluten till protokollet. 

Ärendet 

Delegationsbeslut miljö och bygg 26 aug till 30 sep 2022.docx 

Delegationsbeslut Svar på Infrastrukturdepartementets remiss (I2022.01350) 
om rapport om Arlanda flygplats.pdf 

Delegationsbeslut svar på remiss om bibehållet reseavdrag med vissa 
förstärkningar för arbetsresor med bil.pdf 

Remissyttrande Infrastrukturdepartementets betänkande Arlanda flygplats - 
en plan för framtiden (Ds 2022.11).pdf  
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§ 155 Delgivningar 2022 kommunstyrelsen 

Diarienummer: KS 2022/23 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Notera delgivningarna till protokollet. 

Ärendet 

Beslut Sollefteå ks 2022-10-11 § 155 Statligt och kommunalt till driftstöd 
Höga Kusten Airport 2022.pdf 

Handlingsplan en ekonomi i balans Produktionsnämnden.docx 

Kulturplan 2023_2026.pdf  

Produktionsnämnden 2022-09-29 (2022-09-29 §34).docx 

Produktionsnämnden 2022-09-29 (2022-09-29 §35).docx 

Produktionsnämnden 2022-09-29 (2022-09-29 §36).docx 

Rapport - Uppföljning av produktionsnämndens internkontrollplan 
2022.docx 
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