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Närvaro 

Tjänstgörande ledamöter 

Jan Sahlén (S) 

Jon Björkman (V) 

Malin Svanholm S) 

Eva Lygdman (S) 

Robert Larsson (S) 

Tommy Swärdh (S) 

Peter Hedberg (S), tjänstgörande ers 

Susanne Viklund (S), tjänstgörande ers. 

Christina Olofsson (V) 

Ida Stafrin (C) 

Robert Sandström (C)  

Jessica Ulander (C) 

Anna Strandh Proos (M) 

Bo Grafström (KD) 

Kenneth Backlund (SD), tjänstgörande ers 

 

 

Ej beslutande ersättare 
Lisbet Boman (S) 

Osman Saidabdala (S) 

Gudrun Sjödin (S) 

Göran Fahlén (V) 

Birgitta Widerberg (C) 

Berndt Sahlberg (C) 

Peter Andelid (L) 

 

 

 

 

Övriga närvarande tjänstemän 

Maria Hedman, kommunsekreterare 

Peter Carlstedt, kommundirektör 

Andreas Gylling, utvecklingssekreterare på näringslivs och utvecklingsenheten § 33 

Mikael Gidlöf, HR-chef § 33  

Pelle Nilsson, ekonomichef § 33 

Siv Sundström, chef Miljö- och byggavdelningen § 33 

Susanne Königsson, chef samhällsavdelningen § 33 
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§ 33 Dnr KS 2019/74 

Information 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen får ta del av följande information: 

- Andreas Gylling, utvecklingssekreterare på näringslivs och 

utvecklingsenheten berättar om resultatet av projektet Framtidsbygget – en 

hel kommun och hur det går med serviceplanen. 

-Siv Sundström, chef miljö- och byggavdelningen informerar om den 

lagstiftning och plan som ligger till grund för avdelningens handläggning av 

byggärenden. 

- Kommunstyrelsen får även möjlighet att ställa frågor med anledning av 

ärendelistan. 
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§ 34 Dnr KS 2019/145 

Förordnande som borgerlig vigselförrättare  

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

Hos Länsstyrelsen i Västernorrland anhåller Kramfors kommun om att de 

förordnar Peter Hedberg till vigselförrättare enligt förordning 2009:263. 

Ärendet 

Länsstyrelsen utser borgerliga vigselförrättare för länets kommuner. För att 

öka möjligheten för att borgerliga vigslar ska kunna genomföras i Kramfors 

kommun anhåller kommunstyrelsen att Länsstyrelsen i Västernorrland 

förordnar kommunfullmäktiges ordförande Peter Hedberg (S) till ny 

vigselförrättare. Kommunstyrelsen bedömer honom som mycket lämplig 

person för uppdraget. 

Ekonomi och finansiering 

Ingen betydelse för ärendet. 

Måluppfyllelse 

Att i större utsträckning kunna erbjuda borgerliga vigslar på kommunen har 

en god påverkan på måluppfyllelsen nöjda medborgare. 

Samråd 

Inget samråd har fört i ärendet. 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen i Västernorrland 
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§ 35 Dnr KS 2019/190 

Val av representant till Kvarkenrådet för 

mandatperioden 2019 - 2022 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

1. Entlediga Gudrun Sjödin som representant i Kvarkenrådet. 

2. Välja Jan Sahlén (S) som representant för mandatperioden 2019 - 2022. 

Ärendet 

Kvarkenrådet är ett nordiskt gränsregionalt samarbetsforum för de tre 

österbottniska landskapen i Finland samt Västerbotten och Örnsköldsvik i 

Sverige som bildar Kvarkenregionen.  

Kramfors kommun har inte rösträtt i styrelsen men som övrig medlem har 

kommunen närvaro och yttranderätt i samtliga frågor i föreningsmötet. 

Kommunstyrelsen har att entlediga Gudrun Sjödin som representant samt att 

välja en ny representant till Kvarkenrådet för mandatperioden 2019 - 2022. 

Beslutet skickas till 

Förtroendemannaregistret 

Kvarkenrådet 
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§ 36 Dnr KS 2019/171 

Val till samrådsgruppen för Höga Kusten - Kvarkens 

skärgård samt Förvaltningsrådet för Höga kusten 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Entlediga Gudrun Sjödin som representant i samrådsgruppen för Höga 

Kusten - Kvarkens skärgård och förvaltningsrådet för Höga kusten. 

2. Välja Jon Björkman (V) som representant i samrådsgruppen för Höga 

Kusten - Kvarkens skärgård och förvaltningsrådet för Höga kusten för 

mandatperioden 2019 - 2022. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen har att entlediga Gudrun Sjödin som representant samt att 

välja en representant till samrådsgruppen för Höga Kusten - Kvarkens 

skärgård och förvaltningsrådet för Höga kusten för mandatperioden 2019 - 

2022. 

Länsstyrelsen samordnar förvaltningen av världsarvet Höga kusten och är 

statens regionala representant i världsarvsarbetet. Förvaltningsrådet för 

världsarvet i Höga Kusten utgörs av länsråd, och sakkunnig från 

länsstyrelsen, samt politiker och ledande tjänsteman från respektive 

kommun. 

Höga Kusten/Kvarkens skärgårds samrådsgrupp består av tio personer, både 

politiker och tjänstemän, som representerar förvaltande och regionala 

myndigheter samt alla sju världsarvskommuner.  

Beslutet skickas till 

Förtroendemannaregistret 

Patrick Bylund, Länsstyrelsen 
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§ 37 Dnr KS 2019/168 

Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2019  

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

Anta internkontrollplan för kommunstyrelsen 2019. 

Ärendet 

Nämnderna ska årligen utfärda regler och anvisningar för den egna interna 

kontrollens organisation, utformning och funktion, årligen fastställa 

internkontrollplan samt följa upp och vidta åtgärder för att säkra ansvaret 

inom intern kontroll. Grund för planering och prioritering av 

internkontrollens omfattning utgörs av en riskbedömning av verksamheten 

som görs utifrån riskanalyser.  

Utifrån den samlade riskbedömningen prioriteras tillsynsåtgärder inför 

kommande budgetår i en internkontrollplan som nämnden ska fastställa.  

Nämnden ska behandla uppföljningen av intern kontroll i samband med 

delårsuppföljning och årsredovisning.  

Ekonomi och finansiering 

Beslutet att genomföra internkontroll har ingen direkt ekonomisk 

konsekvens. Eventuella åtgärder ska genomföras inom nämndens budgetram. 

Måluppfyllelse 

Internkontroll är ett verktyg för att säkerställa kommunens mål Kramfors 

kommun har en tydlig ekonomistyrning och god kontroll. 

Samråd 

Samråd har förts med förvaltningens chefer.  

Beslutsunderlag 

Internkontrollplan kommunstyrelsen 2019 

Beslutet skickas till   

Revisionen 
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§ 38 Dnr KS 2018/770 

Svar på revisionsrapport om utbetalningsrutiner och 

attest av vissa kostnader 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

1. Avge nedanstående svar till revisorerna. 

2. Uppdra till ekonomienheten att senast 2019-11-12 till 

kommunstyrelsen och revisionen presentera en rapport som visar vad 

som analyserats, vilka åtgärder som vidtagits och vilka av revisionens 

rekommendationer som eventuellt inte har föranlett någon förändring 

i kommunens hantering. 

3. Uppdra till ekonomienhetens att kommunicera revisionsrapportens 

rekommendationer med berörda verksamheter och individer samt att 

inkludera dessa i förbättringsarbetet.  

 

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 det kursiva 

punktavsnittet nedan framgår rapportens övergripande 

rekommendationer/konstateranden. Efter punkten beskrivs de synpunkter 

och åtgärder som kommunstyrelsen föreslås lämna i sitt svar. 

 

”Revisionens sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att 

kommunen inte har tillräcklig intern kontroll över kommunens 

utbetalningsrutiner för att säkerställa hantering av likvida medel. Revisionen 

anser vidare att attestrutinerna inte är ändamålsenliga.” 

 

I Revisionens rapport framgår med tydlighet att revisionen uppfattar 

omfattande brister och stort behov av förbättringar. Kommunstyrelsen ser 

med stort allvar på den framförda kritiken.  
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Som svar av vilka åtgärder som vidtas så uppdrar Kommunstyrelsen till 

ekonomienheten att leda och ansvara för en genomgång och analys av 

kommunens interna rutiner i de här frågeställningarna. Det inkluderar att ta 

fram förslag och genomföra det förändringar som bedöms ska genomföras. 

Detta arbete har påbörjats under första kvartalet 2019 och kommer löpande 

pågå framöver. Senast 2019-11-12 skall ekonomienheten till 

kommunstyrelsen och revisionen presentera en rapport som visar vad som 

analyserat, vilka åtgärder som vidtagits och vilka av revisionens 

rekommendationer som eventuellt inte har föranlett någon förändring i 

kommunens hantering.  

Valet av detta angreppssätt beror på att det är många olika frågeställningar 

som ska genomlysas samt att de i olika aspekter också samverkar. Detta gör 

att analysen behöver ha en övergripande, bred infallsvinkel vilket betyder att 

det är ett relativt omfattande arbete som skall genomföras. Hela detta arbete 

har ej hunnit göras under svarstiden, men processen är inledd. 

Ekonomi och finansiering 

Inte relevant för ärendet. 

Måluppfyllelse 

Inte relevant för ärendet. 

Samråd 

Samråd har inte skett. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från revisionen 2018-11-19 med bifogad granskningsrapport. 

Beslutet skickas till 

Revisionen 
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§ 39 Dnr MOB-2018-1415 

Förhandsbesked för fritidshus, på fastigheten Övergård 

1:7 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

Kommunstyrelsen anser att tomten är lämplig för ett bostadshus/ fritidshus. 

Bygglov kommer att lämnas för ett hus som är utformat med hänsyn till 

landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Huset och  ev 

komplementbyggnader skall placeras så att dess totalhöjd inte överstiger 

närliggande topp. Stora schakter och utfyllnader ska undvikas och även i 

övrigt ska markarbeten på tomten begränsas. 

 

Husets exakta placering och utformning avgörs i bygglovet. 

 

Lagstöd 

Plan- och bygglagen 9 kap. 17 § 

 

Upplysningar 

Beslutet gäller i två år. Ansökan om bygglov ska lämnas in innan dess. 

Förhandsbeskedet ger ingen rätt att börja bygga eller förbereda marken för 

bygget. 

 

Skäl till beslut 

Översiktsplanens riktlinjer anger att ny bebyggelse i landsbygdsområden ska 

i första hand placeras i anslutning till befintlig bebyggelse och följa lokal 

bebyggelsetradition. Den aktuella tomten ligger i skogsmark mellan två byar 

med hus placerade i kanten mellan skog och åker.  Det är ca cirka 500m från 

närmaste hus. Eftersom omgivande byar ligger högt i terrängen så kommer 

detta hus inte att avvika i höjd från befintligt bebyggelse. Placeringen gör 

också att det bara kommer att synas från vattnet. Placeringen är därför 

lämplig. 
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Placeringen stämmer med miljöbalkens hushållningsbestämmelser och har 

ingen negativ påverkan på turismen och friluftslivet.  

 

Ärendet/bakgrund 

Sökande vill bygga ett mindre fritidshus(50-80m
2) lite avskilt från annan 

bebyggelse på sin mammas mark för att sedan kunna stycka av till en egen 

fastighet. 

Ny väg är planerad enligt bifogad situationsplan och den kommer inte att 

begränsa tillgängligheten till området för allmänheten utan snarare öka den.  

 

Höjdskillnad jämfört med befintlig bebyggelse är inte så stor. Huset hamnar 

mellan 10 och 20 meter högre jämfört med bebyggelsen i närliggande byar. 

Tänkt fritidshus kommer att placeras mer än 300 meter från strandlinjen och 

kommer inte överstiga närliggande topp vilket gör att det inte påverkar 

strandskyddet eller landskapsbilden. 

 

Avlopp kan ordnas med rening och utsläpp i skogsdike som är vattenförande 

hela året.  

 

Fastigheten ligger inom Höga Kustens riksintresseområde enl. miljöbalken 

kap 3 och 4.  

 

Avgift: 4370 kr 

 

Överklagningshänvisning 

Beslutet kan överklagas inom tre veckor, läs mer i bilagan 

 

Handläggare 

Markus Håsteen 

 

Beslutet skickas till 

Sökande dk 

Markägare 

POIT 


