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Sammanträdesdatum 

2021-04-27 

Plats och tid Kramfors och Teams 09.00-12.00 

Beslutande ledamöter Malin Svanholm (S) ordf.deltar digitalt 
Jon Björkman (V), deltar digitalt 
Peter Hedberg (S), deltar digitalt 
Ida Stafrin (C), deltar digitalt 
Anders Åkerman (C), tjänstgörande ersättare, deltar digitalt 

Ej beslutande ersättare -- 

Övriga närvarande Tjänstepersoner 

Henrik Ericson, nämndsekreterare, deltar digitalt 
Maria Hedman, administrativ chef, deltar digitalt  
Peter Carlstedt, kommundirektör, deltar digitalt § 8 
Susanne Königsson, chef samhällsavdelningen, 
deltar digitalt 
Siv Sundström, chef miljö- och byggavdelningen, 
deltar digitalt 
Sture Andersson, chef digitaliseringsenheten, deltar 
digitalt 
Malin Rydmark, ekonomichef, deltar digitalt 

Justerare Jon Björkman (V) 

Justeringens plats och tid Förvaltningen 31 januari 

Underskrifter 

Sekreterare Paragraf §§ §§ 8-9
Maria Hedman 

Ordförande 
Malin Svanholm (S) 

Justerare 
Jon Björkman (V) 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2021-04-27 

Protokollet anslås 2021-04-29 Sista datum för överklagande 2021-05-20 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen  

Underskrift 

Maria Hedman 
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§ 8 Dnr: KS 2020/484 

Ansökningar för övrigt stöd – våren 2021 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslut 

1. Bevilja bidragsutbetalningar med 215 500 kronor enligt upprättat 

förslag. Medel tas ur Samhällsavdelningens budget för övrigt stöd. 

2. Bidraget beslutas med utbetalningsvillkor att fakturakopior redovisas 

till fritidsenheten, Samhällsavdelningen. 

Ärendet 

Enligt bidragsnormer för övrigt stöd inom Kramfors kommun kan bidrag 

utgå till särskilda ändamål såsom för inköp av inventarier, underhåll och 

förbättringar av föreningsägda lokaler och anläggningar. Bidragets storlek 

prövas från fall till fall inom ramen för anvisade medel och bidraget kan 

högst uppgå till 50 procent av ansökt bidrag. 

Det har inkommit tolv ansökningar från olika föreningar. Denna 

ansökningsomgång beviljas tio ansökningar med motiveringen att de ligger 

väl i linje med kommunstyrelsens mål och svarar upp mot de ställda 

kriterierna i upprättad tjänsteföreskrift samt riktlinje för övrigt stöd. 

Beviljade ansökningar 

Förening Sökt Beviljas 

Lugnviks IF 23 750 kr 10 000 kr 

RFSL Västernorrland 45 000 kr 10 000 kr 

Svanö Folkets husförening u.p.a. 217 000 kr 30 000 kr 

Svanö SK 37 147 kr 15 000 kr 

Träsk-Övered-Ry byförening 110 000 kr 30 000 kr 

Ullångerfjärdens Båtklubb 100 000 kr 40 000 kr 

Sällskapet Länkarna 18 500 kr 10 000 kr 

Käxeds Intresseförening 35 057 kr 5 000 kr 

Norrfällsvikens Golfklubb 103 125 kr 25 000 kr 

Norrfällsvikens Golfklubb 368 750 kr 40 000 kr 

Avslagna ansökningar 

Ullångers Resurscentra  270 000 kr 0 kr 
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Nylands Engagerade 19 990 kr 0 kr 

 

- Ullångers resurscentra är en ekonomisk förening, enligt reglerna för 

Övrigt stöd betalas stöd endast ut till ideella föreningar. 

- Nylands engagerade har fått stöd via ortsutveckling.  

Ekonomi och finansiering 

Kostnaden om 215 500 kronor tas ur Samhällsavdelningens budget och 

belastar verksamhet 30035. 

Måluppfyllelse 

Beslutet bidrar till måluppfyllelse för kommunstyrelsens mål; 

Främja goda levnadsvanor inom området god och jämlik hälsa 

- Stärka medborgarnas möjligheter att etablera hälsosamma 

levnadsvanor. 

- Stärka och utveckla föreningarnas arbete med hälsofrämjande 

aktiviteter. 

- Stärka medborgarnas tillgång till ett rikt friluftsliv. 

Även viljeinriktningens intentioner, jämställdhet, hållbarhet och kultur, 

tillgodoses till viss del. 

Samråd 

Samråd har skett med tekniska avdelningen och ekonomiavdelningen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteföreskrift övrigt stöd, Dnr: KS 2017/292. 

Riktlinjer för övrigt stöd, Dnr: KS 2017/292. 

Inkomna ansökningar från respektive förening. 

Beslutet skickas till 

Samhällsavdelningen 

Tekniska avdelningen 

Ekonomiavdelningen 

Respektive förening 
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§ 9 MOB-2021-328 

Bygglov för altan och plank 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar sökande bygglov och startbesked för 

altan och plank på fastigheten   

Kontrollansvarig och tekniskt samråd behövs inte i detta ärende.  

Byggherren ansvarar själv för kontrollen av genomförandet.  

Startbesked lämnas för att påbörja åtgärden.  

Byggherrens kontrollplan fastställs.  

Du får börja använda altanen innan du får ett slutbesked. 

För att få slutbesked ska ifylld och undertecknad kontrollplan inlämnas till 

kommunstyrelsen. Byggherren intygar här att kontrollplanen har följts samt att 

byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov. 

Lagstöd 

9 kap. 30 § plan- och bygglagen 

10 kap. 22 och 23§§ plan- och bygglagen. 

Skäl till beslut 

Kommunstyrelsen bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller 

utformningskraven i 2 och 8 kap. PBL 

Ärendet 

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus med en öppen altan och 

plank. Altanens totala yta blir 76 m2 och byggs i direkt anslutning med 

fritidshuset. Altanen förses med ett glasräcke som är 1100 mm högt. En del 

förses med plank som är 1600 mm högt. Altanen är bygglovspliktig då den 

sträcker sig längre ut från huset än 3,6 meter och en del av altanen är högre 

än 1,8 meter från marken. 

Upplysningar 

Bygglovet gäller endast för byggnadens användningssätt, läge och yttre 

utformning enligt de handlingar som hör till beslutet. Du måste börja 

byggarbetet inom två år och avsluta inom fem år efter att beslutet börjat 

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

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

startbesked är lämnat. 

Beslutsunderlag 

fasadritningar, planritning och situationsplan 

Avgift 

8874 kr 

Överklagningshänvisning 

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

Beslutet skickas till 

Miljö och bygg, som vidaresänder beslutet till berörda. 




