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Ärendelista 
§ 22 Information till kommunstyrelsen 2022 5 

Diarienummer: KS 2022/26 

§ 23 Byggsanktionsavgift för väsentlig ändring av inredning 6 
Diarienummer: MOB-2021-1229 

§ 24 Byggsanktionsavgift för attefallstillbyggnad utan anmälan 8 
Diarienummer: MOB-2022-62 

§ 25 Sammanträdesplan 2022 10 
Diarienummer: KS 2021/206 

§ 26 Riktlinje för markanvisning 12 
Diarienummer: KS 2022/157 

§ 27 Ansökan för ortsutvecklingsmedel 2022 (samlingsärende) 13 
Diarienummer: KS 2022/143 

§ 28 Motion om Framtidsplaner för kusten 18 
Diarienummer: KS 2021/242 

§ 29 Revisionsrapport Grundläggande granskning för kommunstyrelsen 21 
Diarienummer: KS 2022/115 

§ 30 Reviderad krisledningsplan med bilagorna kriskommunikation och POSOM-plan 23 
Diarienummer: KS 2022/167 

§ 31 Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen 25 
Diarienummer: KS 2022/168 

§ 32 Rapporter från Pensionsstiftelsen 2022 26 
Diarienummer: KS 2022/130 

§ 33 Uppsiktsplikt kommunala bolag 2021 30 
Diarienummer: KS 2022/177 

§ 34 Ansökan om bidrag stiftelsen Mannaminne för år 2022 32 
Diarienummer: KS 2021/621 

§ 35 Myndighetsnätverket 35 
Diarienummer: KS 2021/521 

§ 36 Riktlinje för resultatsutjämningsreserv 37 
Diarienummer: KS 2022/171 

§ 37 Tilläggsbudgetering av investeringsmedel 2022 38 
Diarienummer: KS 2022/146 

Protokoll Kommunstyrelsen
(Signerat, SHA-256 7679ACF585578659D42F0AD197A132485B37AB061E4A162A43E3C2F1B541E6E5)

Sida 3 av 52



Kramfors kommun 
Sammanträdesdatum 
2022-04-12 

Mötets diarienummer 
KS 2022/5 

Sida 
4 (51) 

 

Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 38 Kommunledningsförvaltningens rapport 2022 41 
Diarienummer: KS 2022/54 

§ 39 Årsredovisning 2021 Kramfors kommun 43 
Diarienummer: KS 2022/136 

§ 40 Avgift/Taxa - Egenavgift vid Internatboende 45 
Diarienummer: KS 2022/132 

§ 41 Avgift/Taxa - Justerad avgift för brukare i bostad med särskild service som drivs av privata 
företag 46 
Diarienummer: KS 2022/133 

§ 42 Taxa/Avgift - Ersättning för provtagning av drogtester till annan huvudman 47 
Diarienummer: KS 2022/134 

§ 43 Taxa/avgift - Taxa för provisorisk dödsboförvaltning 48 
Diarienummer: KS 2022/135 

§ 44 Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2022 49 
Diarienummer: KS 2022/24 

§ 45 Delgivningar 2022 kommunstyrelsen 50 
Diarienummer: KS 2022/23 
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§ 22 Information till kommunstyrelsen 2022 
Diarienummer: KS 2022/26 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen får ta del av följande information 

• Lena Björn, samordnare, informerar om Ukrainakrisen och 
flyktingar i Kramfors kommun. 

• Peter Carlstedt, kommundirektör, informerar om kris och 
kontinuitetsplan och kommunledningsförvaltningens rapport. 

• Erika Sjögren, verksamhetsutvecklare och Malin Rydmark, 
ekonomichef, informerar om årsredovisningen. 

• Andreas Gylling, utvecklingssekreterare, informerar om 
ortsutveckling. 

• Kommunstyrelsen ges möjlighet att ställa frågor till tjänstepersoner 
utifrån sammanträdets ärendelista.  
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§ 23 Byggsanktionsavgift för väsentlig ändring av inredning 
Diarienummer: MOB-2021-1229 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  ska betala en 
byggsanktionsavgift på 2 380 kr för att utan anmälan ha utfört en väsentlig 
ändring av inredning på fastigheten  

Lagstöd 
10 3 § Plan- och bygglagen(PBL) 

11 kap. 51 § PBL 

11 kap. 57 § PBL 

6 kap. 5 § Plan- och byggförordningen(PBF) 

Skäl till beslut 
 har under 2020 sökt och fått beviljat lov och startbesked 

för att ändra planlösningen av butik och kontor. Innan åtgärden var 
färdigställd installerades ett kök i ett utrymme tänkt som förråd.  

Ärendet 
 har under 2020 sökt och fått beviljat lov och 

startbesked för att ändra planlösningen av butik och kontor. Innan åtgärden 
var färdigställd installerades ett kök i ett utrymme tänkt som förråd.  

Beslutsunderlag 
Beräkning sanktionsavgift 

Avgift 
2 380 kr 

Överklagandehänvisning 
Beslutet kan överklagas inom tre veckor. 
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Beslutet skickas till 
Miljö- och byggavdelningen, som vidaresänder beslutet till berörda.  
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§ 24 Byggsanktionsavgift för attefallstillbyggnad utan anmälan  
Diarienummer: MOB-2022-62 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastighetsägaren till  

 ska betala 24 150 kr i byggsanktionsavgift för att utan 
startbesked har utfört en attefallstillbyggnad på 15 kvm. 

Lagstöd 
9 kap. 4b § 1pkt Plan- och bygglagen 

10 kap. 3§ PBL 

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

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

Skäl till beslut 
Kommunstyrelsen bedömer att den påbörjade åtgärden är olovlig  

då den saknade startbesked när åtgärden utfördes.  

  

Kommunstyrelsen har i detta fall gjort bedömningen att sökande haft 
vetskap om att startbesked kan krävas för åtgärden, då sökande nyligen 
avslutat sitt föregående projekt – tillbyggnad av sitt bostadshus. 

Ärendet 
2022-01-18 fick Miljö och bygg kännedom att det har påbörjats en 
byggnation - tillbyggnad med ett skärmtak på 30 kvm med integrerad 
Attefallstillbyggnad 15 kvm på fastighet   

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

Fastighetsägaren har 2022-01-18 fått ett informationsmail om att Miljö och 
bygg har fått in en anmälan om att det sker ett pågående byggnation utan 
lov.  
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2022-01-19 fick kommunstyrelsen förklaring från fastighetsägaren och att 
han ska skicka in bygganmälan i efterhand för Attefallstillbyggnaden på 15 
kvm. Och han är bered att beta sanktionsavgiften på 24 150 kr. 

2022-02-01 kom in en anmälan om Attefallstillbyggnad och 2022-02-18 har 
ett startbesked för Attefallstillbyggnaden lämnats. 

Beslutsunderlag 
Bild på tillbyggnaden 
Fasadritningar 
Situationsplan 
Beräkning av sanktionsavgift 

Avgift 
24 150 kr 

Överklagandehänvisning 
Beslutet kan överklagas inom tre veckor. 

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggavdelningen, som vidaresänder beslutet till berörda.  
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§ 25 Sammanträdesplan 2022 
Diarienummer: KS 2021/206 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag till nästa instans 
Anta förändrad sammanträdesplan för kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens beslut 
Anta förändrad sammanträdesplan för kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Ärendet 
Enligt kommunallagen ska förslag till budget upprättas av styrelsen före 
oktober månads utgång och fastställs av fullmäktige före november månads 
utgång. 

De år då val av fullmäktige har hållits i hela landet ska budgeten fastställas 
av nyvalda fullmäktige. 

Eftersom praxis i Kramfors kommun är att budgeten fastställs i juni månad 
för att ge nämnderna tid för sin verksamhetsplanering så innebär 
kommunallagen att budgeten vid valår beslutas i kommunfullmäktige två 
gånger.  

Den ursprungliga sammanträdesplaneringen föreslås därför förändras enligt 
följande: 

Nytt sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, måndag 28 november. 

Avboka kommunfullmäktiges sammanträde, måndag 5 december. 

Nytt sammanträdesdatum för kommunstyrelsen, tisdag 15 november. 

Avboka kommunstyrelsens sammanträde, tisdag 22 november. 

Nytt datum för kommunstyrelsens arbetsutskott, tisdag 1 november. 

Avboka kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde, 8 november. 

Tid och plats för det nya sammanträdet följer samma rutin som övriga 
sammanträden för Kommunfullmäktige. 
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Beslutet skickas till 
Nämndsekreterarna  
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§ 26 Riktlinje för markanvisning 
Diarienummer: KS 2022/157 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag till nästa instans 
Anta riktlinje för markanvisning. 

Ärendet 
Det finns ambitioner för Kramfors kommuns framtid som är direkt kopplade 
till hanteringen av mark – Byggnation av nya bostäder, skapandet av nya 
arbetstillfällen och utvecklingen av service och verksamheter. Kramfors 
kommun har ett stort ansvar när det kommer till att möjliggöra allt detta. 
Kommunen har ett planmonopol, ett bostadsförsörjningsansvar och är en 
stor markägare. För att kunna fullfölja ambitionerna behöver kommunen ta 
en aktiv roll i samhällsbyggandet och främja nyproduktioner och 
nyetableringar. Ett verktyg för detta är så kallad markanvisning.  

Markanvisning definieras som en överenskommelse mellan en kommun och 
en byggherre, som ger byggherren ensamrätt att under en begränsat tid och 
under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller 
upplåtelse av ett visst kommunägt markområde för bebyggande.  

Lagen för kommunala markanvisningar anger att det krävs en riktlinje för 
att få genomföra markanvisningar. Detta har föranlett framtagandet av 
denna riktlinje, då Kramfors kommun i dagsläget saknar en sådan och 
därmed inte får använda sig av markanvisningar.  

Riktlinjen syftar främst till att möjliggöra att Kramfors kommun i framtiden 
kan genomföra markanvisningar i enlighet med den rådande lagstiftningen. 
Innehållet i riktlinjen omfattar det som enligt lag ska finnas med i en sådan: 
Kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av 
markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande 
villkor för markanvisning sam principer för markprissättning.  

Beslutsunderlag 
Riktlinje för markanvisning  
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§ 27 Ansökan för ortsutvecklingsmedel 2022 (samlingsärende) 
Diarienummer: KS 2022/143 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
1. 404 240 kronor betalas ut till 6 föreningar utifrån riktlinjens 

intentioner. 
2. Medlen betalas ut till föreningarna under försättning att; 
• Tillstånd finns för byggnation och drift.  
• Avtal finns med markägare. 
• Resterande finansiering ordnas.  

Ärendet 
I ”Mål- och resursplan 2022 med planåren 2023-2024” har 
kommunfullmäktige avsatt två miljoner kronor till samhälls- och 
ortsutveckling. Av dessa medel är en miljon kronor sökbara i enlighet med 
upprättad riktlinje och beslut tas av kommunstyrelsen i april respektive 
oktober. Vid kommunstyrelsens sammanträde i maj läggs förslag för hur de 
resterande en miljon kronorna ska användas.   

Medlen för samhälls- och ortsutveckling kan sökas av föreningar, 
utvecklingsgrupper, organisationer etcetera som bygger på demokratiska 
värderingar, har ett samhälleligt ändamål och engagerar sig i Kramfors 
kommuns framtida utveckling. Organisationen som söker ska ha ett aktivt 
organisationsnummer.  

I riktlinjen framgår att medlen kan användas till investeringar och satsningar 
som skapar ökad framtidstro, en tryggare och trivsammare miljö för alla 
oavsett kön samt för barn och ungdomar. Det kan vara projekt som 
förskönar eller på annat sätt bidrar till att förverkliga Kramfors kommuns 
Vision 2031. Medlen kan även utgöra kommunens andel i 
projektansökningar som kräver offentlig medfinansiering.   

Inför vårens ansökningsomgång har elva ansökningar inkommit, vilket visar 
på ett starkt engagemang och vilja att bidra till att stärka attraktionskraften 
och utveckla kommunen.   
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Sökande Projektnamn Sökta 
medel 

Total 
budget 

Förslag 
till beslut 

Bollstabruk 
intresseförening 

Pumptrackbana 250 000 1 612 
000 

0 

Båtklubben 
Flottaren  
(Ångermanälven
s båtklubbar) 

Granholmen - en 
plats för fritid och 
kreation i 
Ångermanälven 

137 440 171 840 137 440 

Gålå camping Gålå camping 137 931 153 931 0 

Kramfors Alpina Allmän utsikts- 
och grillplats på 
Latberget 

74 300 133 300 74 300 

Kramfors 
båtklubb 

Framtida seglare 133 500 133 500 0 

Lunde folkets 
hus upa 
byggnadsförenin
g 

Ett attraktivt 
Lunde 

30 000 50 000 30 000 

Noramacken 
ekonomisk 
förening 

Noraparken och 
Sursundet 

310 000 350 000 0 

Svanö Folkets 
Hus förening 

Folkets hus mitt i 
byn 

38 500 62 500 38 500 

Torsåkersbygde
ns hembygds-
förening 

Kulturarvsdagarn
a 2022 

10 000 28 800 0 

Träsk, Övered, 
Ry byförening 

Mötesplats 
bystugan 

30 000 960 000 30 000 

Vibyggerå 
byalag 

Trivsel och 
infrastruktur 
Docksta 

150 000 250 000 94 000 

SUMMA   1 301 
671 

3 905 
871 

404 240 
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Medel att 
fördela år 2022 

      1 000 000 

Kvar av medel 
efter förslag till 
beslut 

      595 760 

Av de en miljon kronor som är avsatta som sökbara betalas medel ut till 6 
föreningar. Summan för dessa projekt uppgår till 404 240 kronor, vilket gör 
att 595 760 kronor finns kvar inför höstens ansökningsomgång.  

Medel som har beviljats följer riktlinjen intentioner. För de projekt som ej 
beviljats medel inleds dialog med aktörerna om möjligheter till andra 
finansieringslösningar. 

Projekten som ej har beviljats medel motiveras enligt följande: 

Bollstabruk intresseförening – Pumptrackbana 
Projektet har en bred lokal förankring som kommer att öka den sociala 
samvaron för barn, unga och deras familjer. Bidrar till fler aktiviteter och 
bättre trivsel för barnfamiljer på orten och i Kramfors kommun. 
Finansiering sker i stället för ortsutvecklingsmedel via de medel som finns 
avsatta för att stärka förebyggande insatser för barn och unga, i detta fall i 
ett område som pekats ut som prioriterat utifrån socioekonomiska aspekter. 

Gålå camping – Gålå camping 
Medel söks för borrning av vatten till Gålå camping samt tillkommande 
elarbeten. Enligt riktlinjen för samhälls- och ortsutveckling kan inte medlen 
utgå till verksamhet som riskerar att konkurrera med näringsverksamhet 
eller som gynnar en viss företagare 

Kramfors båtklubb – Framtida seglare 
Medlen söks för inköp av nya jollar och vagnar, vilket inte ligger i linje med 
riktlinjens intentioner.  

Noramacken ekonomisk förening – Noraparken och Sursundet 
Dialog har förts mellan sökande och Kramfors kommun angående 
utveckling av Noraparken, vilken är belägen på kommunal mark. Dialogen 
fortsätter där bland annat alternativa finansieringslösningar diskuteras.  

Torsåkersbygdens hembygdsförening 
Föreningen söker ett evenemangsstöd, vilket inte ligger inom ramen för 
riktlinjens intentioner. Ansökan har diskuterats med kultur- och 
fritidsenheten om andra möjligheter att stötta evenemanget.   
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Vibyggerå byalag – Trivsel och infrastruktur Docksta 
Delar av ansökan beviljas ej. Medel ges till inte bryggan eftersom den inte 
stämmer med detaljplanen samt inte heller till den mobila scenen eftersom 
det finns andra mobila scener i Kramfors kommun.  

  

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

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

Barnrättsperspektiv 
Barnrättsperspektivet har beaktats, i ansökan har de sökande beskrivit hur 
man tänkt kring barn- och ungdomsperspektivet.   

Ekonomi och finansiering 
Medlen tas ur samhällsavdelningens budget för samhällsutveckling. 

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

 
 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1, förslag beslut samhälls- och ortsutvecklingsmedel vår 2022 
Bilaga 2, karta förslag beslut samhälls- och ortsutvecklingsmedel vår 2022 
Bilaga 3, riktlinje för samhälls- och ortsutvecklingsmedel 2022, Dnr. KS 
2021/530 
Bilaga 4, karta beviljade projekt år 2021 

Beslutet skickas till 
Samhällsavdelningen 
Tekniska avdelningen 
Miljö- och byggavdelningen 
Landsbygdsrådet 
Ungdomsrådet 
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Föreningar och organisationer i Kramfors kommun  
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§ 28 Motion om Framtidsplaner för kusten 
Diarienummer: KS 2021/242 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag till nästa instans 
Avslå motionen 

Reservation 
Ida Stafrin (C), Anders Åkerman (C), Thomas Andersson (C), Peter Andelid 
(L) och Björn Sjödin (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Ärendet 
Ida Stafrin, Centerpartiet, har lämnat in en motion där kommunfullmäktige 
föreslås besluta; 

  

”- Att ta fram en serviceplan för Ullånger (alternativt kusten) med planering 
för bland annat framtida bostadsförsörjning och förskoleplatser. Allt med 
syftet att skapa tillväxt och inflyttning”. Följande utgångspunkter förslås; 

  

• Hur får vi en flexibel förskoleenhet som klarar både inflyttning och 
eventuella dippar i barnantal? 

• Hur stärker vi elevunderlaget för befintliga skolor framgent? 
• Hur nyttjar vi närheten av hälsocentral, hemtjänst och särskilt 

boende för att få till attraktiva boenden för äldre? 
• Hur kan vi få till ett ökat byggande? Finns det attraktiva tomter att 

marknadsföra? 

  

Utvecklingsarbeten pågår inom alla kommunala verksamheter. Fokus ligger 
inte enbart i/vid motionärernas föreslagna orter utan ambitionen är att hela 
vår vackra kommun ska utvecklas. Med kommunens vision i sikte fortsätter 
det envetna arbetet framåt; ”Tillsammans har vi mod att skapa livskraft – i 
hela vår kommun”. 
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Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-22 att uppdra till kommunstyrelsen 
att påbörja ett arbete med en revidering av gällande översiktsplan. En 
översiktsplan ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden 
ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och 
bevaras. Översiktsplanen är därmed ett viktigt verktyg för att skapa 
förutsättningar för att befintliga mål och strategier realiseras. Det kan, 
förutom perspektivet Kramforsbon, omfatta vision 2031, program för 
ekologisk hållbarhet, bostadsförsörjningsprogrammet, den kommande 
tillväxtstrategin med flera. Dessa mål och strategier ska således beaktas och 
återspeglas i översiktsplanen i den mån de berör mark, vatten och den 
byggda miljön. En översiktsplan ses inte sällan som ett av de viktigaste 
kommunala styrdokumenten. En ny översiktsplan innebär att nya strategier 
och mål kommer formuleras för områden (geografiska eller tematiska) där 
sådana saknas, behöver förtydligas eller kompletteras. Under våren 2022 
genomförs bland annat ett antal workshops med fokus på orterna, dess 
beskaffenhet och förutsättningar för utveckling. 

Initiativet med att skapa tillväxt och inflyttning välkomnas, dock är inte 
serviceplaner för specifika orter eller andra nya dokument en lösning på de 
frågeställningar och utvecklingsområden som motionären föreslår.  

Bildningsnämnden ansvarar för frågan om dimensionering av förskolor och 
grundskolor och det ligger i deras uppdrag att bedöma behovet och 
presentera lösningar som ligger inom ramen för tilldelade resurser.  

När det gäller bostäder så har kommunen ett nyligen antaget 
bostadsförsörjningsprogram, som bedöms vara aktuell. 

Inflyttningsarbetet har redan intensifierats, projekt pågår och i april startar 
projektet Talangattraktion, med Kramfors kommun som huvudägare och där 
samtliga kommuner i Höga Kusten kraftsamlar inom området 
kompetensförsörjning. 

Måluppfyllelse 
Ingen påverkan.  

Agenda 2030 
Inte aktuellt. 

Ekonomi och finansiering 
Ingen påverkan. 
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Samråd 
Samråd har förts inom kommunledningsförvaltningen, med 
produktionsförvaltningen och även bildningsförvaltningen. 

Yrkande 
Ida Stafrin (C) yrkar bifall till motionen. Anders Åkerman (C), Thomas 
Andersson (C), Peter Andelid (L) och Björn Sjödin (SD) yrkar bifall till Ida 
Stafrins (C) bifallsyrkande. 

Beslutsordning 
Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till Ida 
Stafrins (C) bifallsyrkande och på bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Efter ställd 
proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar att bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Motion ”Framtidsplaner för kusten”, daterad 2021-05-03, Dnr KS 2021/242. 

Beslutet skickas till 
Ida Stafrin, Centerpartiet  
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§ 29 Revisionsrapport Grundläggande granskning för 
kommunstyrelsen 
Diarienummer: KS 2022/115 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Avge nedanstående svar till revisorerna. 

Ärendet 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en 
grundläggande granskning för att bedöma om kommunstyrelsen har skapat 
förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av 
verksamhet.  

I avsnittet nedan framgår rekommendationerna i kursiv stil. Därefter görs en 
beskrivning av de synpunkter och åtgärder som kommunstyrelsen lämnat i 
sitt svar. 

Se över arbetet med målstyrning och uppföljning mot kommunfullmäktiges 
mål.  

Utvärdering och diskussion kring nya mål- och styrkedjan sker löpande och 
i samband med beslut om mål-och resursplan 2023 kommer vissa 
förändringar att göras kring uppföljningen av kommunfullmäktiges mål och 
styrkedjans utformning.  

Se över arbetet med internkontroll samt uppföljning. 

Den 15 februari 2022 beslutade kommunstyrelsen om en ny riktlinje för 
arbetet med internkontroll. Till riktlinjen finns tillämpningsanvisningar 
upprättade. 

I riktlinjen tydliggörs den arbetsprocess som pågår under hela 
verksamhetsåret, från planering till uppföljning. 

Säkerställa att åtgärder genomförs där avvikelser har identifierats. 

I de fall där avvikelser identifieras genomförs åtgärder. Exempelvis visade 
internkontrollen på ett ej tillfredsställande resultat av kostnadskontrollen, 
varpå ett beslut om utredning av kostnadskontrollen togs.  
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Beslutsunderlag 
Revisionsrapport grundläggande granskning 2022-01-17 

Beslutet skickas till 
Revisionen   
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§ 30 Reviderad krisledningsplan med bilagorna 
kriskommunikation och POSOM-plan 
Diarienummer: KS 2022/167 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Fastställa Krisledningsplan 2022 med bilagorna 

Kriskommunikationsplan och Posomplan. 
2. Upphäva tidigare krisledningsplan KS 2019/690 med bilagor. 
3. Uppdra till kommundirektören att fastställa förvaltningsspecifika 

krisledningsplaner.  

Ärendet 
Krisledningsplanen uppdateras vanligtvis en gång/mandatperiod och 
fastställdes senast 2020-01-09. Med anledning av den utvärdering som 
genomförts under coronapandemin har en revidering aktualiserats. Ett behov 
har framkommit att klarlägga hur vi hanterar mer långvariga kriser, den 
tidigare planen var mer inriktad på korta och intensiva kriser.  

Arbetssättet vid kris har förtydligats med att krisledningsgruppens 
huvuduppgift är att vara ett beredningsorgan som tar fram förslag till beslut. 
Så långt som det är möjligt ska beslut fattas enligt ordinarie delegation av 
förvaltningschefer och nämndsordförande men vissa beslut kan dock behöva 
tas direkt i krisledningsgruppen och då har dess ordförande beslutsmandat 
enligt delegationsordningen. 

Bilagan kriskommunikationsplan och mallen för förvaltningsvisa 
krisledningsplaner har också reviderats liksom ett flertal stöddokument för 
krisledningen. Bilagan Posomplan har inte reviderats utan kvarstår 
oförändrad.  

Kommunala förvaltningar och de kommunala bolagen ska ha egna rutiner 
för krisledning och samverkan med den centrala krisledningen. De 
kommunala förvaltningarnas krisledningsplaner ska ges en gemensam 
struktur och slutligt fastställas av kommundirektören. 
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Samråd  
Krisledningsplanen har varit på remiss till samtliga förvaltningschefer, 
kriskommunikationschef och ytterligare några medarbetare i 
krisledningsorganisationen. 

Beslutsunderlag 
Krisledningsplan 2022, KS 2022/167  
Kriskommunikationsplan 2022, KS 2022/167 
Posomplan 2022, KS 2022/167 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschefer 
Avdelningschefer 
Säkerhets- och telekomstrateg  
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§ 31 Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen 
Diarienummer: KS 2022/168 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Fastställa reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen. 
2. Upphäva delegationsordning för kommunstyrelsen beslutad 2021-

11-23. 

Ärendet 

Följande förändringar och tillägg är gjorda i den nuvarande 
delegationsordningen 
11.3 Avgifter för offentlig kontroll av livsmedel – ändrad lagstiftning men 
samma omfattning på delegation 

24.1 Trafikförordningen – utökad delegation till handläggare.  

25.1 Ny delegation – lag om sprängämnesprekursorer 

3.1.5 Organisation och bemanning av kommunens centrala krisledning 

3.1.6 Aktivering och avslut av arbete i den centrala krislednings-
organisationen  

3.1.7 Beslutsfattande i krissituationer (där ordförandebeslut inte kan 
inväntas)  

3.1.8 Beslutsfattande i krissituationer (beslut som inte är principiellt viktiga) 

Beslutsunderlag 
Delegationsordning för kommunstyrelsen 

Beslutet skickas till 
Samtliga chefer på kommunledningsförvaltningen  
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§ 32 Rapporter från Pensionsstiftelsen 2022 
Diarienummer: KS 2022/130 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna rapporten från Kramfors kommuns pensionsstiftelse. 

Ärendet 
Utvecklingen sedan den förra rapporten skrevs i augusti 2021 har varit 
mindre bra. Under resten av 2021 stod börserna i stort sett stilla liksom vår 
portfölj. År 2021 blev ett fantastiskt bra år för stiftelsen med en uppgång på 
16,3 procent. Under 2022 däremot har det kommit en markant sättning på 
börserna vilket också påverkat portföljen. Året inleddes med nedgångar till 
följd av oro för amerikanska räntehöjningar. Rysslands hotande 
trupprörelser och senare invasion av Ukraina tryckte ner risktillgångar som 
aktier ännu mer. En effekt av kriget är dock att räntorna tryckts ner. Den 
amerikanska tioåriga statsobligationsräntan var innan kriget över 2 procent 
men har nu kommit ner under 2 procent igen. Vår rådgivare Handelsbanken 
tror på en försiktig uppgång till 2,3 % om ett år. 

Räntor har stor betydelse för avkastningen. Höjda räntor innebär att 
ränteplaceringar blir mer attraktiva som placering vilket leder till försäljning 
av aktier och köp av räntetillgångar. Dessutom påverkas aktiernas teoretiska 
värde när räntan höjs. En akties värde kan ses som nuvärdet av alla framtida 
utdelningar. När räntan höjs blir framtida utdelningar diskonterade med en 
högre ränta vilket gör att nuvärdet sjunker. Aktier påverkas olika mycket av 
en räntehöjning. Tillväxtaktier som har en stor del av sina förväntade vinster 
längre fram i tiden påverkas mer än så kallade värdeaktier som ger stora 
vinster här och nu men där vinsten inte väntas öka mycket. Det har skett en 
tydlig rörelse från tillväxtaktier till värdeaktier i slutet av 2021 och i början 
av 2022. Portföljen har en viss övervikt för småbolag. Småbolag har över tid 
gett en bättre avkastning än stora bolag därför att tillväxtmöjligheterna är 
bättre. Men i det rådande börsklimatet har det varit en nackdel. 

En annan effekt av kriget är att kronan försvagats kraftigt. Våra svenska 
fonder har fallit mer en dubbelt så mycket som våra utländska sedan början 
av året. Huvudskälet till detta är att stigande dollar och euro kompenserat en 
del av börsfallet på de utländska börserna när de räknas om i svenska 
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kronor. Under det senaste mötet förde styrelsen en diskussion om att sälja av 
svenska fonder och istället köpa globala fonder som ett valutaskydd mot 
nedgång. Placeringsriktlinjerna har dock en gräns för exponering mot 
utländsk valuta på 50 procent vilket vi låg nära. Förändringen kunde därför 
inte göras. 

Styrelsen har haft tre möten sedan förra rapporten. Vid samtliga möten 
beslutade styrelsen att hålla aktievikten oförändrad. Vid samtliga tillfällen 
har det också varit Handelsbankens råd. Vid förra rapporten låg 
aktieandelen på knappt 63 procent. Genom börsnedgångar är aktievikten nu 
nere på drygt 60 procent. Vi utnyttjar därmed halva riskmandatet för aktier 
som placeringsriktlinjerna säger ska ha en normalvikt på 50 procent och 
max vara 70 procent.   

I nuläget är osäkerheten stor och börsrörelserna har varit kraftiga. Kriget 
orsakar ohyggligt mänskligt lidande och har med rätta fördömts av hela den 
fria världen. Ekonomiskt är den största konsekvensen stigande energipriser 
som kommer att ligga kvar på en hög nivå. Ukraina är en stor 
spannmålsproducent och vi kan se vetepriser på mycket höga nivåer. 
Sammantaget ger det ett tryck uppåt på inflationen. För svensk del 
tillkommer effekten av en svag krona. Det kan låta cyniskt men är ett 
faktum att tidigare krigsutbrott inte gett långvariga effekter. I de flesta fall 
står kurserna högre än innan redan 6-12 månader efter händelsen. Det beror 
på att börsen agerar på vad man tror kommer att hända om 6-9 månader.  

Vid det senaste mötet var det starka bolagsrapporter och en tro på stark 
tillväxt som fick styrelsen att hålla fast vid övervikten i aktier. Ryssland må 
vara en stormakt militärt men ekonomiskt är landet inte större än Spanien. 
De har inte mycket export utöver energi och råvaror. Inte heller Ukrainas 
ekonomi har betydande påverkan på globala tillväxtsiffror. 

Det finns därför visst hop för en återhämtning innan året är slut även om 
risken för en ännu allvarligare situation inte kan uteslutas.    

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. Dessutom bifogas ett faktablad. 

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. 
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Tillgångsfördelning enligt 
riktlinjer samt avläst 

Normal 

% 

Minimum 
% 

Maximum 

% 

Långa ränteplaceringar  

Avläst 2022-03-02 1) 

40 

15 

0 60 

Korta ränteplaceringar   

Avläst 2022-03-02  1) 

10 

9 

0 60 

Alternativa investeringar  

Avläst 2022-03-02  2) 

0 

16 

0 15 

Aktier/aktiefonder  

Avläst 2022-03-02 

50 

60 

30 70 

  

1. Ränteplaceringar har gjorts i handelsbankens fonder Flexibel ränta 
och Tillväxtmarknadsobligationsfond. Dessutom finns en placering i 
Spiltan Räntefond Sverige och nyligen Spiltan Högräntefond. 
Handelsbankens fonder liksom Spiltan Högräntefond har öppna 
mandat när det gäller räntebindning och kan således ur risksynpunkt 
ses som långa ränteplaceringar. I tabellen ovan räknas enbart 
Spiltans Räntefond som kort ränteplacering (= räntebindning under 
ett år). 

2. Beslut togs på senaste styrelsemötet om att minska i en av de 
alternativa fonderna men den är månadshandlad så transaktionen har 
inte skett ännu. 

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 11 augusti 2021 är 215 616 710 
kronor. Total värdeökning brutto är 95 706 844 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 
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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 
Sammanställningsrapport per 2022-03-02 med utveckling från 2021-12-31. 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen  
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§ 33 Uppsiktsplikt kommunala bolag 2021 
Diarienummer: KS 2022/177 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Verksamheten som har bedrivits i Kramfors kommunhus AB under 

år 2021 anses ha varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och att den utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 

2. Verksamheten som har bedrivits i Krambo AB under år 2021 anses 
ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och att 
den utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

3. Verksamheten som har bedrivits i Kramfast AB under år 2021 anses 
ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och att 
den utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

4. Verksamheten som har bedrivits i Kramfors Mediateknik AB under 
år 2021 anses ha varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och att den utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 

5. Verksamheten som har bedrivits i Höga Kusten Airport AB under år 
2021 anses ha varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och att den utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 

Ärendet 
Enligt kommunallagens 6 kap 9-10 § § ska kommunstyrelsen årligen fatta 
ett överklagningsbart beslut för respektive kommunalt bolag om huruvida 
dessa agerar inom de kommunala reglerna. Prövningen är ett extraverktyg 
för uppföljning av bolagens verksamhet och kommunstyrelsen är skyldig att 
till fullmäktige föreslå åtgärder om den upptäcker brister i verksamheterna. 
Uppföljningens syfte är att upptäcka eventuella brister och felaktigheter i 
bolagen som kan förorsaka kommunen ekonomiska konsekvenser. 

Uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen ska hålla sig informerad och 
göra en bedömning av bolagens verksamhet och hur bolagen förhåller sig 
till styrdokument och lagstiftning. 
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Ett led i uppsiktsplikten är att kommunstyrelsen i årliga beslut ska pröva om 
den verksamhet som varje hel eller delägt bolag bedrivit har varit förenlig 
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. I gällande bolagspolicy står att 
kommunstyrelsen ska göra sin bedömning bland annat med stöd av årliga 
rapporter från bolagsstyrelserna. Bolagspolicyn gäller de direkt och indirekt 
helägda bolagen men kommunen strävar efter att även minoritetsägda bolag 
ska omfattas av samma regler även om det kräver överenskommelser med 
övriga ägare.  

Krambos styrelse uttalar i sin årsredovisning att bolaget i allt väsentligt 
uppfyllt det kommunala ändamålet samt att arbetet utförts inom ramen för 
de kommunala befogenheterna. Eftersom motstridig information inte 
framkommit är det förvaltningens förslag att kommunstyrelsen som ett 
resultat av sin prövning instämmer i den bedömning som Krambos styrelse 
gör. 

Kommunhus styrelse, Kramfast styrelse och Mediatekniks styrelse har i 
särskilda beslut uttalat att varje bolag i allt väsentligt uppfyllt det 
kommunala ändamålet samt att arbetet utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna verksamhetsåret 2021. Eftersom motstridig 
information inte framkommit är det förvaltningens förslag att 
kommunstyrelsen som ett resultat av sin prövning instämmer i den 
bedömning som respektive bolagsstyrelse gör. 

Även styrelsen i delägda Höga Kusten Airport har uttalat att bolaget i allt 
väsentligt uppfyllt det kommunala ändamålet samt att arbetet utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna verksamhetsåret 2021. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning Höga Kusten Airport AB 
Årsredovisning Kramfors Mediateknik AB 
Årsredovisning Kramfast AB  
Årsredovisning Krambo AB 

Beslutet skickas till 
Revisionen  
Höga Kusten Airport AB 
Kramfors Mediateknik AB 
Kramfast AB  
Krambo AB   
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§ 34 Ansökan om bidrag stiftelsen Mannaminne för år 2022  
Diarienummer: KS 2021/621 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Bevilja Stiftelsen Mannaminne 250 000 kronor år 2022 för stöd till 

underhåll och restaurering av kulturbyggnader och kulturföremål. 
2. Medel tas ur Samhällsavdelningens budget. 
3. Godkänna bifogat avtal för bidraget till stiftelsen Mannaminne 
4. Uppdra till Samhällsavdelningen att utreda former för fortsatt 

samarbete med stiftelsen Mannaminne. 

Ärendet 
Samhällsavdelningen fick sommaren 2019 i uppdrag att i samråd med 
Region Västernorrland förhandla fram ett nytt avtal med stiftelsen 
Mannaminne. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade då att 
driftsbidraget från Kramfors kommun som mest kunde uppgå till 250 000 
kronor för år 2020 (KSAU 190625, § 100).  

För åren 2020-21 beslutade Kommunstyrelsen att bevilja ett årligt 
driftsbidrag om 250 000 kr (KS 200211, § 40) och ett driftsavtal med 
stiftelsen Mannaminne skrevs fram. Stiftelsen och kommunen har haft årliga 
avstämningar om arbetet. Region Västernorrland beviljade inte något 
driftsbidrag. 

  Region Västernorrland Kramfors kommun 

År Driftsbidrag/kr Driftsbidrag/kr 

2016 1 800 000 900 000 

2017 900 000 900 000 

2018 500 000 900 000 

2019 500 000 900 000 

2020 0 250 000 

2021 0 250 000 
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Stiftelsen Mannaminne arbetar intensivt för en ekonomi i balans, men 
underhållsbehoven på anläggningen är stora och ambitionerna höga när det 
gäller utveckling av verksamheten. Stiftelsen har därför ansökt om ett 
underhållsbidrag på 250 000 kr från Kramfors kommun. 

Stiftelsen arbetar på olika sätt för att hitta finansiering till utveckling av 
området. Utan externt stöd räcker inte intäkterna för underhåll av 
byggnaderna. Inga museer i Sverige, möjligen undantaget ett fåtal 
Stockholmsbaserade museer, drivs utan extern ekonomisk stöttning.  

En stiftelse är inte att likställa med ett företag, vars målsättning är att gå i 
vinst. Stiftelsen Mannaminne har enligt stadgarna som ändamål att främja 
folkbildning, undervisning och vetenskaplig forskning genom att bevara och 
dokumentera kunskap om såväl äldre som nutida mänskligt liv och 
verksamhet, företrädesvis med anknytning till Höga Kusten. Stiftelsen 
verkar utifrån ovanstående ändamål som ägare av anläggningen 
Mannaminne. 

Förvaltningens bedömning 

Medel föreslås beviljas för 2022. Det finns ett behov av att utreda hur ett 
framtida samarbete mellan stiftelsen Mannaminne och Kramfors kommun 
bör se ut. En sådan utredning ska svara på hur Mannaminnes behov ser ut 
och hur kommunen på lämpligast sätt kan stötta stiftelsen.  

Stiftelsen har sedan 2018 vidtagit ett antal kraftfulla åtgärder i syfte att 
komma tillrätta med sin ekonomiska situation som man brottats med under 
en längre tid, vilket är positivt. Kommunen ser med tillförsikt fram emot att 
stiftelsens åtgärder leder till en konstruktiv väg framåt. 

Måluppfyllelse 

Såväl Vision 2030 som Program för kultur lyfter fram vikten av kreativitet 
och av attraktiva och inspirerande mötesplatser. Det ingår även i vårt 
varumärke att vi har ett rikt kulturliv som värdesätts av konstnärer och 
kulturarbetare.  

Mannaminne är en av dessa mötesplatser: en viktig kulturaktör i kommunen, 
en unik kulturmiljö, ett allkonstverk som är ett av destinationens större 
besöksmål. 

Agenda 2030 
Konst och kultur bidrar till utvecklingen av ett öppet och inkluderande 
samhälle, nummer 16 av de globala målen. Att uppleva konst och kultur 
bidrar till folkhälsan och det livslånga lärandet, mål nummer 3 och 4. 
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Barnrättsperspektiv 
Barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet ska 
främjas enligt Barnkonventionen, artikel 31. I artikeln lyfts även vikten av 
kulturell och konstnärlig verksamhet samt till rekreation och 
fritidsverksamhet. Mannaminne är en för kommunen unik plats där barn 
både kan ta del av konst, kultur, historia och evenemang. 

Ekonomi och finansiering 
Medlen tas ifrån Samhällsavdelningens budget.  

Samråd 
Samråd har förts inom samhällsavdelningen samt med Mannaminne. 

 
 

Beslutsunderlag 
Ansökan om driftsbidrag 2022-2023, KS 2021/621 
Underhållsplan 2022, KS 2021/621 
Avtal om underhållsstöd till Mannaminne 2022, KS 2021/621 

Beslutet skickas till 
Stiftelsen Mannaminne  
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§ 35 Myndighetsnätverket 
Diarienummer: KS 2021/521 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Godkänna att Kramfors kommun ansluter sig som medlem i 

Myndighetsnätverket. 
2. Uppdra till kommunstyrelsen ordförande, Malin Svanholm, att 

underteckna överenskommelsen. 

Ärendet 
Myndighetsnätverket är ett nav för samverkan för Västernorrlands offentliga 
förvaltning. 

Nätverket ska bidra till: 

• En långsiktig och stabil kompetensförsörjning till den offentliga 
förvaltningen i länet. 

• En kostnadseffektiv utveckling av myndigheternas verksamhet 
genom kompetensutveckling och annan samverkan. 

• Utveckling av olika områden hos medlemsorganisationerna utifrån 
årligt beslutade fokusområden. 

Förutom statliga myndigheter är för närvarande Sundsvalls kommun, Timrå 
kommun och Härnösands kommun medlemmar i nätverket.  

Samverkan i nätverket: 

• ger en kostnadseffektivitet 
• skapar utveckling inom respektive myndighet 
• stärker den regionala konkurrenskraften 
• gör myndigheterna i regionen till attraktiva arbetsgivare 
• förbättrar kompetensförsörjningen 

Myndighetsnätverkets organisationsmodell består av en styrgrupp, en 
samordningsgrupp, ett utbildningsråd och ett antal nätverk. 

En plats i styrgruppen är vigd till kommunernas deltagande i syfte att 
inkludera kommunernas perspektiv. Landshövdingen har en stående plats 
utifrån sitt uppdrag att främja samverkan mellan myndigheterna i länet. 
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Myndighetsnätverket anordnar kompetenshöjande utbildningar på plats i 
länet som alla medlemmar kan ta del av. 

Myndighetsnätverket samarbetar med andra aktörer som är viktiga för 
kompetensförsörjningen i länet som till exempel Mittuniversitetet och Bron 
Innovation. 

Den samlade bedömningen är att det finns flera viktiga myndigheter i 
Kramfors kommun som är med i nätverket och att det därför är viktigt att 
även Kramfors kommun engagerar sig och knyter personliga kontakter. Det 
är samhällsavdelningen som kommer att representera Kramfors kommun. 

Måluppfyllelse – Genom samverkan med både andra kommuner och statliga 
myndigheter i länet stärker Kramfors kommun sitt varumärke. Samarbete 
med andra aktörer kan bidra till att kommunen skapar goda verksamheter 
med effektiva processer samt att vi blir en ännu attraktivare arbetsgivare.  

Agenda 2030 – Fokusområdet för Myndighetsnärverket 2022 är Agenda 
2030 med aktiviteter särskilt kopplade till fyra av de sjutton delmålen; mål 
fem jämställdhet, mål 10 minskad ojämlikhet, mål 11 hållbara städer och 
samhällen samt mål 16 fredliga och inkluderande samhällen. 

Ekonomi och finansiering – Kostnaden för deltagande uppgår till 30 000 kr/år 
och belastar Samhällsavdelningens budget. 

Samråd – Samråd har förts genom majoritetsberedning och mellan 
förvaltningarna. 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör 
Avdelningschef samhällsavdelningen  
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§ 36 Riktlinje för resultatsutjämningsreserv 
Diarienummer: KS 2022/171 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag till nästa instans 
Anta riktlinje för resultatutjämningsreserv. 

Ärendet 
En resultatutjämningsreserv (RUR) infördes i Kramfors kommun vid 2020 
års resultat. En riktlinje för resultatutjämningsreserv har nu upprättats för att 
beskriva kommunens hantering av RUR och reservering och disponering av 
reserven.  

Enligt kommunallagen (2017:725, kap 11 § 14) ges kommuner möjligheter 
att reservera överskott till en resultatutjämningsreserv, RUR. Medel från 
resultatutjämningsreserven får användas för att utjämna intäkter över en 
konjunkturcykel.  

Syftet med lagstiftningen är att under vissa angivna förutsättningar ge 
kommunen möjlighet att reservera medel i en resultatutjämningsreserv för 
att kunna täcka underskott vid ett senare tillfälle. På detta sätt kan 
kommuner bygga upp reserver under goda tider för att senare kunna utnyttja 
reserven när skatteutvecklingen är svag.  

Med resultatutjämningsreserven kan kommunen vid en tillfällig 
intäktsdämpning undvika kortsiktiga neddragningar av verksamheter som 
eventuellt senare behöver byggas upp. Utjämningsreserven får däremot inte 
användas för att skjuta upp lösningen av en långsiktig obalans mellan 
kostnader och intäkter.  

Beslutsunderlag 
Riktlinje för resultatutjämningsreserv, KS 2022/171 

Beslutet skickas till 
Revisionen  
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§ 37 Tilläggsbudgetering av investeringsmedel 2022 
Diarienummer: KS 2022/146 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Bevilja välfärdsnämnden tilläggsbudgetering till 2022 års 

investeringsbudget i enlighet med nedan redovisat förslag med 1 000 
tkr. 

2. Bevilja produktionsnämnden tilläggsbudgetering till 2022 års 
investeringsbudget i enlighet med nedan redovisat förslag med 16 
753 tkr. 

Ärendet 
Det har från välfärdsförvaltningen inkommit en begäran om 
tilläggsbudgetering av investeringar från 2021 till 2022. Det avser medel för 
nytt verksamhetssystem (Treserva) som inte hann genomföras under 2021. 

Det har från Produktionsnämnden/förvaltningen inkommit en begäran om 
tilläggsbudgetering av investeringar från 2021, PN 2022/88. Det gäller 
tilläggsbudgeteringar av pågående investeringar inom den Tekniska 
avdelningen som uppgår till 16 753 tkr enligt nedan: 

Investeringar inom avfall  11 304 tkr 

Investeringar inom VA-verk   3 949 tkr 

Investeringar fastigheter, flygplatsen   1 500 tkr 

Efter dialog med företrädare för produktionsförvaltningen är förslaget till 
beslut att följande projekt tilläggsbudgeterats från 2021 till 2022. 

  

Projekt (tkr) 

Återvinningscentral Ullånger 9 800 

Utredning gamla deponier    700 

Rening vid kompostanläggning 129 

Inför dagvatten och rening lakvatten 675 

Summa, Avfall och återvinning 11 304 

Protokoll Kommunstyrelsen
(Signerat, SHA-256 7679ACF585578659D42F0AD197A132485B37AB061E4A162A43E3C2F1B541E6E5)

Sida 38 av 52



Kramfors kommun 
Sammanträdesdatum 
2022-04-12 

Mötets diarienummer 
KS 2022/5 

Sida 
39 (51) 

 

Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
     

 

    

Projekt (tkr) 

Klocke-Lunde spillvatten 300 

Svanö ledning till Lunde spillvatten 2 010 

Skog-Torrom vatten 300 

Docksta vattenverk, nytt borrhål 400 

Hol nytt borrhål 200 

Östby vattenverk 500 

Nylands avloppsreningsverk 239 

Summa, VA-verk 3 949 

  

Efter dessa tilläggsbudgeteringar blir kommunens totala investeringsbudget 
för 2022 följande. 

Nämnd Budget helår 
2022 

Grundb
udget 
2022 

Tilläggs
budget 
2022 

Välfärdsnämnd 2 800 1 800 1 000 

Bildningsnämnden 4 500 4 500   

Produktionsnämnden 59 553 42 800 16 753 

Kommunstyrelsen 6 900 6 900   

Summa 73 753 56 000 17 753 

Måluppfyllelse 
Kommunens budgetdokument är grunden för att målet om god ekonomisk 
hushållning ska nås.  

Ekonomi och finansiering  
Beslutet påverkar det framtida likvida flödet och behöver beaktas i den kort- 
och långsiktiga ekonomiska planeringen. Det är dock inget nytt och utökat 
investeringsåtagande totalt sett eftersom det handlar om pågående projekt 
som inte färdigställts under 2021.   
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Samråd  
Samråd har förts med företrädare för produktionsförvaltningen och 
välfärdsförvaltningen. 

 
 
 

Beslutsunderlag 
PN 2022-02-23 § 11 Tilläggsbudgetering 2022 för investeringsprojekt 
beslutade 2021 Dnr: PN 2022/10 
PN Rapport Investeringsuppföljning 

Beslutsunderlag tilläggsbudget 2022 Välfärdsnämnden 

Beslutet skickas till 
Revisionen 
Välfärdsnämnden 

Produktionsnämnden 

Ekonomienheten  

Protokoll Kommunstyrelsen
(Signerat, SHA-256 7679ACF585578659D42F0AD197A132485B37AB061E4A162A43E3C2F1B541E6E5)

Sida 40 av 52



Kramfors kommun 
Sammanträdesdatum 
2022-04-12 

Mötets diarienummer 
KS 2022/5 

Sida 
41 (51) 

 

Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 38 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 
I denna rapport sker redovisning av befolkningsutveckling 2021, arbetet 
med att nå kommunfullmäktiges målsättning att 2025 ha länets bästa 
näringslivsklimat, integration samt fysisk samhällsbyggnadsutveckling.   

Medarbetare 

Starten av 2022 har inneburit relativt stora påfrestningar på kommunens 
verksamheter vad gäller sjukfrånvaro och statistiken visar att alla 
förvaltningar påverkats. Mycket kan kopplas till utbrottet, den fjärde vågen, 
av Covid-19.  

De preliminära siffrorna för mars visar dock en vändning. Sjukfrånvaron 
minskar i kommunen.   

Ekonomi 

Oväntat snabb återhämtning av den svenska ekonomin med ökade 
skatteintäkter gjorde att 2021 avslutades med ett starkt resultat på 34,7 
mnkr.  

Resultatet för februari visar att det är ett fortsatt viktigt arbete med 
omställning och effektivisering inom framförallt välfärdsnämnden och 
gymnasieverksamheten inom bildningsnämnden. 

Starkare konjunkturutveckling som ökar den beskattningsbara inkomsten 
gör att skatteintäkter och statsbidrag visar på 32,9 mnkr bättre än budget 
enligt prognos 17 februari. 

Krisen i Europa orsakar direkt konsekvenser för kommunens kostnadsbild 
genom högre priser på bland annat energi, drivmedel och livsmedel.  
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Kommunen har skickat in en ansökan om 149 mnkr gällande statsbidrag för 
en ekonomi i balans för perioden 2022-2024. Ansökan handläggs av 
Kammarkollegiet och beslut om bidrag förväntas innan sommaren.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningsförvaltningens rapport 2022-04-12, KS 2022/54 
Månadsrapport-Personalnyckeltal-Hela kommunen-feb-22, KS 2022/54 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
Förvaltningschefer 
Revisionen 
Kommunfullmäktige  
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§ 39 Årsredovisning 2021 Kramfors kommun 
Diarienummer: KS 2022/136 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag till nästa instans 
1. Godkänna årsredovisningen för år 2021. 
2. Reservera medel till resultatutjämningsreserven med 15,6 mnkr av 

resultatet 2021. 
3. Fastställa särredovisning för VA-verksamheten 2021. Avsättning 

görs till investeringsfond med 3 285 tkr och resultat efter 
avsättningen +1 tkr överförs till resultatfonden. 

Ärendet 
Årsredovisningen för 2021 omfattar Kramfors kommun samt i 
sammanställd redovisning de kommunala bolagen, kommunalförbund och 
pensionsstiftelsen.  

Resultatet för den sammanställda redovisningen för kommunkoncernen 
uppgår till +78,1 mnkr (år 2020 var resultatet +52,8 mnkr). Det positiva 
resultatet kommer nästan helt från kommunens positiva resultat på +34,7 
mnkr samt pensionsstiftelsen som visar ett resultat på +32,7 mnkr för år 
2021. 

I årsredovisning bedömer Kramfors kommun resultat för 2021 för såväl 
verksamhetsmål som ekonomi.  De verksamhetsmässiga målen är uppfyllda 
och likaså det ekonomiska målet. Det samlade resultatet visar att 
kommunens mål för god ekonomisk hushållning uppfylldes år 2021. 

Det positiva ekonomiska resultatet på +34,7 mnkr uppfyller 
kommunfullmäktiges mål. Kramfors kommun har under ett antal år haft en 
ekonomiskt ansträngd situation. Stor skuldsättning, låg soliditet, hög 
skattesats och en minskad befolkning är delar av den utmanande situationen. 
Årets positiva resultat är dock en förbättring på 16,4 mnkr jämfört med 
2020. Det förbättrade resultatet beror till stor del på ökade skatteintäkter och 
generella statsbidrag med 42 mnkr jämfört med 2020. De två stora 
nämnderna har en negativ avvikelse mot budget som för välfärdsnämnden 
uppgår till -5,0 mnkr och för bildningsnämnden -6,2 mnkr.  
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Balanskravsutredningen visar ett resultat efter balanskravsjusteringar på 
+31,6 mnkr. Det möjliggjorde en avsättning till resultatutjämningsreserven 
(RUR) på 15,6 mnkr. Årets balanskravsresultat blev 16,0 mnkr. Den totala 
avsättningen till RUR är 18,3 mnkr. 

Ekonomin är fortfarande ansträngd och kommunstyrelsen ser allvarligt på 
situationen såväl för kommunen totalt som för att nämnderna inte klarar att 
bedriva sin verksamhet inom tilldelad budgetram. Det pågår ett omfattande 
arbete med att anpassa och ställa om verksamheterna utifrån kommunens 
ekonomiska förutsättningar och det arbetet kommer att fortsätta de närmaste 
åren framåt i tiden.  

Kommunen särredovisar sedan länge VA-verksamhet enligt 50 § lag 
(2006:412) om allmänna vattentjänster. Branschorganisationen Svenskt 
Vatten förordar att fullmäktige fastställer särredovisningen.  

Enligt kommunallagens 8 kap 18 § ska årsredovisningen för kommunen 
godkännas av fullmäktige. 

Måluppfyllelse  
Årsredovisningen är en lagstadgad del av kommunens uppföljningsarbete 
och bidrar till att målet om god ekonomisk hushållning nås. 

Ekonomi och finansiering  
Beslutet innebär att det positiva resultatet förstärker kommunens soliditet 
samt ytterligare medel till RUR kan tillföras. 

Samråd  
Det ekonomiska utfallet har presenterats i centrala samverkansgruppen. 

Beslutet skickas till 
Revisionen 
Kommundirektör 

Styrelsen i Krambo 

Styrelsen i Kommunhus 

Styrelsen i Kramfast 

Styrelsen i Mediateknik 

Styrelsen i Höga Kusten Airport 

Styrelsen i Höga Kusten destinationsutveckling AB 

Ekonomienheten  
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§ 40 Avgift/Taxa - Egenavgift vid Internatboende 
Diarienummer: KS 2022/132 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunstyrelsen 

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

Ärendet 

Beredning av ärenden och kommunstyrelsens roll 
Kommunallagen (kap 5) reglerar hur ärenden som kommunfullmäktige 
beslutar om ska beredas.  

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

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

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

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

Beslutsunderlag 
Välfärdsnämndens beslut ”Avgift/Taxa - Egenavgift vid Internatboende” 
2022-02-17 § 12 Dnr: VN 2021/968 

Beslutet skickas till 
Nämndsekreterare  
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§ 41 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 

Beredning av ärenden och kommunstyrelsens roll 
Kommunallagen (kap 5) reglerar hur ärenden som kommunfullmäktige 
beslutar om ska beredas.  

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

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

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

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

Beslutsunderlag 
Välfärdsnämndens beslut ” Avgift/Taxa - Justerad avgift för brukare i 
bostad med särskild service som drivs av privata företag” 2022-02-17 § 13 
Dnr: VN 2021/965 

Beslutet skickas till 
Nämndsekreterare  
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§ 42 Taxa/Avgift - Ersättning för provtagning av drogtester till 
annan huvudman 
Diarienummer: KS 2022/134 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunstyrelsen 

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

Ärendet 

Beredning av ärenden och kommunstyrelsens roll 
Kommunallagen (kap 5) reglerar hur ärenden som kommunfullmäktige 
beslutar om ska beredas.  

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

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

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

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

Beslutsunderlag 
Välfärdsnämndens beslut ” Taxa/Avgift - Ersättning för provtagning av 
drogtester till annan huvudman” 2022-02-17 § 14 Dnr: KS 2021/966 

Beslutet skickas till 
Nämndsekreterare  
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§ 43 Taxa/avgift - Taxa för provisorisk dödsboförvaltning 
Diarienummer: KS 2022/135 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunstyrelsen 

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

Ärendet 

Beredning av ärenden och kommunstyrelsens roll 
Kommunallagen (kap 5) reglerar hur ärenden som kommunfullmäktige 
beslutar om ska beredas.  

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

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

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

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

Beslutsunderlag 
Välfärdsnämndens beslut ”Taxa/avgift - Taxa för provisorisk 
dödsboförvaltning” 2022-02-17 § 15 Dnr: KS 2021/969 

Beslutet skickas till 
Nämndsekreterare  
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§ 44 Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2022 
Diarienummer: KS 2022/24 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Notera delegationsbesluten till protokollet. 

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

1. Delegationsbeslut Fullmakt att yttra sig för Kramfors kommun som 
arbetsgivare.pdf 

2. Delegationsbeslut Höga kusten-stipendiet 2022.docx  
3. Delegationsbeslut Tillfällig hastighetssänkning på Gumåsvägen för 

genomförande av trafikmätning.pdf 
4. Delegationsbeslut Vägavstängning Dockstavägen.pdf 
5. Miljö och bygg - Delegationsbeslut 2 februari till 3 april 2022.docx  
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§ 45 Delgivningar 2022 kommunstyrelsen 
Diarienummer: KS 2022/23 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Notera delgivningarna till protokollet. 

Ärendet 
1. Rapport Översyn av samverkanstrukturer.pdf 
2. Beslut efter inspektion 2020.pdf 
3. Beslut efter inspektion 2021.pdf  
4. Bilaga VN 2022-03-24 Sammanställning - exempel på 

samverkansgrupper.docx  
5. Bildningsnämnden 2022-02-16 § 7.pdf  
6. Förlikningsavtal pensionsskuld - uppdaterat 2022-02-21 inkl bilagor 

- signerat.pdf 
7. Granskning av hemtjänst.pdf 
8. Handlingsplan Budget 2022 VN.docx 
9. Helårsuppföljning av produktionsnämndens verksamhetsplan 

2021.docx  
10. Internkontrollplan VN 2022.docx 
11. Missiv kompletterin granskning arbetsmarknadsåtgärder.pdf    
12. Produktionsnämnden 2022-02-23 § 2.pdf 
13. Produktionsnämnden 2022-02-23 § 4.pdf 
14. Produktionsnämnden Bilaga internkontroll 2022 Riskanalys med 

kontrollmodell COSO.xlsx  
15. Produktionsnämndens internkontrollplan 2022.docx 
16. Protokoll Bildningsnämnden 2022-02-16.pdf 
17. Protokoll HKA styrelsemöte 19 januari 2022.pdf 
18. Protokoll Kommunhus AB 1 april.pdf 
19. Protokoll Krambo AB 24 mars justerat.pdf  
20. Protokoll Kramfast AB 24 mars justerat.pdf   2022- 
21. Protokoll KSAU 29 mars justerat.pdf  
22. Protokoll PN 2022-02-23.pdf 
23. Protokoll VN 2022-02-17.pdf  
24. Revisionsberättelse Kramfors kommuns pensionsstiftelse.pdf
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25. Skolchefens rapport februari.docx  
26. Styrelseprotokoll Krambo AB 10 februari 2022.pdf  
27. Svar på skrivelse från revisorerna om tillgodohavande 

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen.docx  
28. Uppföljning internkontroll VN 2021.docx  
29. Verksamhetsberättelse VN 2021.docx  
30. Välfärdsförvaltningen uppföljning februari 2022.pptx  
31. Välfärdsnämnden 2022-02-17 § 10.pdf  
32. Välfärdsnämnden 2022-02-17 § 2.pdf  
33. Välfärdsnämnden 2022-02-17 § 5.pdf  
34. Välfärdsnämnden 2022-02-17 § 6.pdf  
35. Välfärdsnämnden 2022-02-17 § 7.pdf  
36. Välfärdsnämnden 2022-02-17 § 8.pdf 
37. Välfärdsnämnden 2022-02-17.pdf 
38. Välfärdsnämnden 2022-03-24 § 26.pdf 
39. Välfärdsnämnden 2022-03-24 § 27.pdf 
40. Yttrande Grundläggande granskning VN.docx 
41. Årsredovisning Kramfors kommuns pensionsstiftelse, 

undertecknad.pdf  
42. Överförmyndarnämnden 2022-02-25 § 2.pdf 
43. Överförmyndarnämnden 2022-02-25 § 3.pdf  
44. Överförmyndarnämndens årsrapport 2021.docx 
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