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§ 21

Dnr KS 2019/74

Information
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar följande
Lägga informationen med godkännande till handlingarna.
Ärendet
Kommunstyrelsen får ta del av följande information:
-Siv Sundström, chef miljö- och byggavdelningen informerar om den
lagstiftning och plan som ligger till grund för avdelningens handläggning av
byggärenden.
- Ulrika Hurdén , chef bildningsförvaltningen och Anna-Stina Fors Sjödin
chef välfärdsförvaltningen informerar om kommunens ekonomi med fokus
på förvaltningarnas handlingsplaner.
- Peter Carlstedt, kommundirektör informerar om verksamhetsplan 2019.
- Kommunstyrelsen får även möjlighet att ställa frågor med anledning av
ärendelistan.
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§ 22

Dnr KS 2018/849

Överlåtelse av upphandling och avtalsbärare för
särskild persontrafik
Slutlig beslutsinstans
Kommunstyrelsen
Beslut
1. Den särskilda persontrafiken ska inte utföras i egen regi.
2. Upphandlingen och avtalsbärandet av den särskilda persontrafiken
överlåts till Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands län (KTM).
Ärendet
Trafikavtalet för den särskilda persontrafiken löper ut i juni 2021 vilket
innebär att Kramfors kommun måste ta ställning till huruvida trafiken
fortsatt ska upphandlas eller om den ska bedrivas i egen regi. I den särskilda
persontrafiken ingår färdtjänst, riksfärdtjänst, kommunresor och
budtransporter. Att bedriva trafiken i egen regi innebär att kommunen köper
fordon och anställer förare och viss administrativ personal.
Om trafiken ska upphandlas finns två alternativ där ett innebär att
kommunen upphandlar och tecknar avtal genom den egna organisationen.
Det andra alternativet innebär att upphandling med avtalsbärande överlåts till
kollektivtrafikmyndigheten, KTM. Under nuvarande avtalsperiod har
Kramfors, Härnösand, Timrå, Ånge, Örnsköldsvik och Regionen överlåtit
uppgifterna till KTM.
Det finns flera fördelar med att överlåta uppgifterna till KTM. KTM har
resurser för upphandling och uppföljning och färdtjänsten kan samordnas
med sjukresorna vilket innebär att samma fordon kan användas av både sjukoch färdtjänstresenärer, något som ökar effektiviteten och minskar
kostnaden.
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Ekonomi och finansiering

Genom att fortsatt överlåta ansvaret till KTM påverkas inte kommunens
kostnader. Om Kramfors kommun genomför upphandlingen på egen hand
ökar sannolikt kostnader för personal medan samordningsvinster minskar.
Måluppfyllelse

Bedömningen är att det inte finns några konflikter med kommunens mål och
ambitioner.
Samråd

Inget samråd har genomförts.
Beslutsunderlag
Överlåtelse av upphandling och avtalsbärare av färdtjänst och riksfärdtjänst
för samordning av särskild persontrafik.pdf, KTM, 2018-12-20, KS
2018/849
Beslutet skickas till
Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län:
registrator@dintur.se
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§ 23

KS 2019/101

Verksamhetsplan 2019 för kommunstyrelsen
Slutlig beslutsinstans
Kommunstyrelsen
Beslut
1. Verksamhetsplanen för 2019 fastställs, inklusive fördelning av
detaljbudget.
2. Uppföljning av verksamhetsplanen görs i samband med delårs- och
årsbokslut.
Ärendet
Riktlinjerna för styrning och ledning anger att varje nämnd under hösten ska
ta fram en verksamhetsplan för sitt verksamhetsområde. Verksamhetsplanen
gäller för kommande budgetår.
Under valår påverkas processen i tid. Efter valet ska det nytillträdda
kommunfullmäktige behandla budgeten för nästkommande år på sitt första
sammanträde. Det arbete som nämnderna normalt sett utför på hösten,
förskjuts därför några månader i tiden, eftersom man inväntar
kommunfullmäktiges beslut om budget och mål.
Kommunfullmäktige beslutade om en budget i november 2018 och i
budgetskrivningen ingick antagandet av en ny styrmodell.
Den nya styrmodellen har påverkat nämndernas arbete då dessa i sin tur
måste anpassa sina nämndmål och verksamhetsplaner efter den nya
styrmodellen.
De fyra perspektiv som styrmodellen utgår från är:

Justerandes sign



Kramforsbon



Samhällsutveckling



Medarbetare



Ekonomi
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Kommunstyrelsens mål i verksamhetsplanen ska bidra till att kommunen når
de kommunövergripande målen. Planen innehåller förutom mål och
indikatorer för dessa även en fördelning av rambudgeten.
Verksamhetsplanen ska följas upp i samband med delårsrapporten (augusti
2019) och vid årets slut.
Ekonomi och finansiering

Verksamhetsplanering görs för att få störst nytta med de medel som satsas.
Budgeten överensstämmer med den ram fullmäktige beslutat om.
Måluppfyllelse

Verksamhetsplanen är förvaltningens viktigaste verktyg för att nå målen.
Samråd

I processen har chefer inom förvaltningen deltagit.
Beslutsunderlag
Verksamhetsplan 2019.
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Administrativa enheten
HR-enheten
Miljö- och byggavdelningen
Samhällsavdelningen
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§ 24

Dnr KS 2018/690

Svar på revisionsrapport om översiktlig granskning av
delårsrapport per 2018-08-31
Slutlig beslutsinstans
Kommunstyrelsen
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 avsnittet
nedan framgår rapportens rekommendationer/konstateranden punktvis med
kursiv stil. Efter varje punkt beskrivs de synpunkter och åtgärder som
kommunstyrelsen föreslås lämna i sitt svar.


Eftersom balanskravet inte uppnås blir vår bedömning att resultatet i
delårsrapporten inte är i enlighet med fullmäktiges mål för god
ekonomisk hushållning.

Det framgår i delårsrapporten att fullmäktiges mål för god ekonomisk
hushållning inte beräknas uppnås. Revisionen väljer att lyfta fram det
konstaterandet. Kommunstyrelsen ser att detta är en viktig sak att belysa och
ser allvarligt på att resultatnivåerna beräknas att ej uppnå balanskravsnivån.
Kommunstyrelsen har därför uppmanat förvaltningarna att vidta åtgärder.


I likhet med tidigare år rekommenderar vi att kommunstyrelsen
verkar för att utveckla processen för att löpande kunna följa upp
verksamhetsmålen.

Revisionen lyfter framförallt ett resonemang kring svårigheter att göra
realistiska bedömningar av måluppfyllelse då vissa mått endast mäts en gång
per år. Kommunstyrelsens grundläggande inställning är att, den av
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Revisionen lyfta, frågeställningen är relevant och intressant samt mycket
komplex.
I arbetet med måluppfyllelse så är den grundläggande ambitionen att arbeta
med mått/mål som är så relevanta som möjligt. I urvalet av det finns
utmaningar. Exempelvis så finns ofta de mest relevanta måtten/målen med i
sådant som årsvis rapporteras in till olika obligatoriska register. Det är
naturligt att den information som olika myndigheter anser är av betydelse att
följa på nationell nivå, ofta är samma information som kommunen vill följa i
måluppfyllelsearbetet. Med det följer att det ofta är information som bara
mäts/rapporteras en gång per år. Nuvarande metodik i arbetet med
måluppfyllelse är att mellan de årliga mätningarna så görs bedömningar av
hur mått sannolikt kommer att utvecklas. Dessa bedömningar görs utifrån ett
tillitsbaserat förtroende; det vill säga att verksamhetsföreträdarna har
kunskap och kompetens att uppskatta detta.
En framtida metodik som kräver att det mått som följs i
måluppfyllelsearbetet konkret ska mätas fler än en gång/år, skulle medföra
antingen att möjligheten att verkligen välja ut de mest relevanta måtten klart
skulle begränsas eller att det skulle krävas tillkommande administrativt
arbete för att skapa nya rutiner/mätningar.
Kommunstyrelsen menar att nuvarande metodikval i nuläget är det sätt som
är mest relevant att arbeta med när det gäller urval av mått i
måluppfyllelsearbetet, men anser också att detta är en frågeställning som är
viktig att beakta i det framtida arbetet.


Vi är oroade över resultatutvecklingen och anser därför att styrelsen
och nämnder, främst då BAS-nämnden och BKU-nämnden,
skyndsamt måste vidta åtgärder för att få en ekonomi balans. Vi ser
allvarligt på att BAS inte har fattat tillräckliga beslut för att klara
budgetramarna de närmaste åren.

Kommunstyrelsen delar revisonens oro och har gett förvaltningarna i
uppdrag att fortsatt arbeta med åtgärder och handlingsplan för att uppnå
budget i balans.


Justerandes sign

Vi rekommenderar att kommunstyrelsen bereder en åtgärdsplan för
att återställa balanskravsresultatet så snart som möjligt.

Utdragsbestyrkande

10(28)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-02-12
Kommunstyrelsens

Kommunstyrelsen kommer i samband med hantering av årsbokslutet hantera
denna fråga.


Vi anser att rutinerna behöver ses över för att manuella
korrigeringar avseende interna poster inte ska behöva göras för att
få huvudboken att överensstämma mot resultaträkningen

Inom ekonomienhetens process med ständiga förbättringar är detta en del
som går att utveckla. Processen är under översyn och ambitionen är att
uppnå förbättrad kvalitet under kommande år.
Ekonomi och finansiering

Inte relevant för ärendet.
Samråd

Samråd har inte skett.
Beslutsunderlag
Skrivelse från revisionen 2018-10-17 med bifogad granskningsrapport.
Beslutet skickas till
Revisionen
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§ 25

Dnr KS 2019/126

Val av Firmateckning för kommunstyrelsen
Slutlig beslutsinstans
Kommunstyrelsen
Beslut
1. Avtal, handlingar och skrivelser som beslutats av kommunstyrelsen
undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Jan Sahlén och vid
förfall för honom av vice ordförande Jon Björkman med
kontrasignering av kommundirektör Peter Carlstedt eller
ekonomichef Pelle Nilsson.
2. Kommundirektör Peter Carlstedt undertecknar övriga handlingar
såsom avtal, låne- och borgenshandlingar där krav om firmateckning
finns. Vid hans frånvaro undertecknar ekonomichef Pelle Nilsson.
3. Övriga avtal tecknas i enlighet med delegationsordning.
Ärendet
I kommunstyrelsens delegationsordning framgår vilka som har rätt att teckna
avtal och hur det beslutet ska återrapporteras till kommunstyrelsen. I vissa
sammanhang vill dock den externa motparten ha ett tydligt beslut om vilka
personer som har rätt att skriva under handlingar i kommunens namn. För att
underlätta denna handläggning har kommunstyrelsen tidigare i särskild
ordning beslutat om så kallade firmatecknare för kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till
Berörda
Ekonomienhet

Justerandes sign
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§ 26

Dnr KS 2019/125

Val av aktieägarombud till kommunala bolag from 2019års tom 2022-års bolagsstämmor
Slutlig beslutsinstans
Kommunstyrelsen
Reservationer
Ida Stafrin (C), Hans Hedlund (C), Robert Sandström (C), Birgitta
Widerberg och Berndt Sahlberg (C) reservarar sig mot beslutet.
Beslut
1. Välja Gudrun Sjödin (S) som aktieägarombud och Siw Sachs (S) som
ersättare fr.o.m. 2019-års bolagsstämma t.o.m. 2022-års
bolagsstämma för Krambo AB.
2. Välja Susanne Viklund (S) som aktieägarombud och Peter Hedberg
(S) som ersättare fr.o.m. 2019-års bolagsstämma t.o.m. 2022-års
bolagsstämma för Kramfors Kommunhus AB.
3. Välja Robert Larsson (S) som aktieägarombud och Tommy Swärdh
(S) som ersättare fr.o.m. 2019-års bolagsstämma t.o.m. 2022-års
bolagsstämma för Kramfast AB.
4. Välja Eva Lygdman (S) som aktieägarombud och Lisbeth Boman (S)
som ersättare fr.o.m. 2019-års bolagsstämma t.o.m. 2022-års
bolagsstämma för Kramfors Mediateknik AB.
5. Välja Jan Sahlén (S) som aktieägarombud och Eleonora Asplund (S)
som ersättare fr.o.m. 2019-års bolagsstämma t.o.m. 2022-års
bolagsstämma för Höga Kusten Airport AB.
6. Bemyndiga aktieägarombuden, att på ägarens uppdrag, ta beslut på
bolagsstämman enligt bolagsordningen.
Ärendet
Kommunstyrelsen har att ta beslut om aktieägarombud i kommunala bolag
från och med 2019-års t.o.m. 2022-års bolagsstämmor. Nominering av
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aktieägarombud och ersättare sker genom yrkande på kommunstyrelsens
sammanträde.
Aktieägarombuden är bemyndigade att ta beslut på bolagsstämman enligt
respektive bolagsordning. Av bolagsordningarna framgår bland annat att
bolagsstämman ska besluta om fastställande av årsredovisning,
revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport, bevilja
styrelsen och verkställande direktör ansvarsfrihet och fastställa arvoden till
styrelsen, revisorer samt lekmannarevisorer och suppleanter.
Yrkande
Eva Lygdman (S) yrkar på att kommunstyrelsen beslutar välja:
Gudrun Sjödin (S) som aktieägarombud och Siw Sachs (S) som ersättare för
Krambo AB.
Susanne Viklund (S) som aktieägarombud och Peter Hedberg (S) som
ersättare för Kramfors Kommunhus AB.
Robert Larsson (S) som aktieägarombud och Tommy Swärdh (S) som
ersättare för Kramfast AB.
Eva Lygdman (S) som aktieägarombud och Lisbeth Boman (S) för Kramfors
Mediateknik AB.
Jan Sahlén (S) som aktieägarombud och Eleonora Asplund (S) som ersättare
för Höga Kusten Airport AB.
Ida Stafrin (C) yrkar att Han Hedlund (C) väljs till ersättande
aktieägarombud för samtliga kommunala bolag from 2019-års tom 2022-års
bolagsstämmor.
Propositionsordning
Gällande beslut om ersättande aktieägarombud för samtliga kommunala
bolag from 2019-års tom 2022-års bolagsstämmor meddelar ordförande att
proposition kommer ställas på bifall på Eva Lygdmans (S) yrkande och bifall
på Ida Stafrins (C) yrkande. Propositionsordningen godkänns. Efter ställd
proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar bifalla Eva
Lygdmans (S) yrkande.
Beslutet skickas till
Valda ombud och ersättare
Samtliga bolag
Förtroendemannaregistret
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§ 27

Dnr KS 2019/127

Val av ombud till bolagsstämma för Höga Kusten
Destinationsbolag AB, från 2019-års tom 2022-års
bolagstämma
Slutlig beslutsinstans
Kommunstyrelsen
Reservationer
Ida Stafrin (C), Hans Hedlund (C), Robert Sandström (C), Birgitta
Widerberg och Berndt Sahlberg (C) reservarar sig mot beslutet.
Beslut
Utse Gudrun Sjödin (S) som ordinarie ombud och Osman Saidabdala (S)
som ersättande ombud till bolagstämma för Höga Kusten Destinationsbolag
AB från 2019-års tom till 2022-års bolagstämma.
Ärendet
Kommunstyrelsen har att välja ett ombud och en ersättare till bolagsstämma
för Höga Kusten Destinationsbolag AB från 2019 till 2022. Nominering av
ombud och ersättande ombud sker genom yrkande på kommunstyrelsen
sammanträde.
Yrkande
Eva Lygdman (S) yrkar på att kommunstyrelsen beslutar välja Gudrun
Sjödin (S) till ordinarie ombud och Osman Saidabdala (S) till ersättande
ombud till bolagstämma för Höga Kusten Destinationsbolag AB
Ida Strafin (C) yrkar på Robert Sandström (C) väljs till ersättande ombud till
bolagstämma för Höga Kusten Destinationsbolag AB.
Propositionsordning
Gällande beslutet om ersättande ombud till bolagstämma för Höga Kusten
Destinationsbolag AB meddelar ordförande att proposition kommer ställas
på bifall på Eva Lygdmans (S) yrkande och bifall på Ida Stafrins (C)
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yrkande. Propositionsordningen godkänns. Efter ställd proposition finner
ordförande att kommunstyrelsen beslutar bifalla Eva Lygdmans (S) yrkande.
Beslutet skickas till
Höga Kusten Destinationsbolag AB
Förtroendemannaregistret
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§ 28

Dnr KS 2019/129

Val till Ådalshälsans AB styrelse, 2019 – 2022, en
ledamot och en ersättare
Slutlig beslutsinstans
Kommunstyrelsen
Beslut
Utse Jon Björkman (S) som ordinarie ledamot och Sofie Hellman (S) som
ersättare till Ådalshälsans AB styrelse från 2019 till 2022.
Reservationer
Ida Stafrin (C), Hans Hedlund (C), Robert Sandström (C), Birgitta
Widerberg och Berndt Sahlberg (C) reservarar sig mot beslutet.
Ärendet
Kommunstyrelsen har att välja en ledamot och en ersättare till Ådalshälsans
AB styrelse från och med 2019 till och med 2022. Nominering av ledamot
och ersättare sker genom yrkande på kommunstyrelsens sammanträde.
Yrkande
Eva Lygdman (S) yrkar på att kommunstyrelsen beslutar välja Jon Björkman
(V) som ordinarie ledamot och Sofie Hellman (S) som ersättare till
Ådalshälsans AB styrelse från 2019 till 2022.
Robert Sandström (C) yrkar på att Ida Strafin (C) väljs till ersättare till
Ådalshälsans AB styrelse för tiden 2019 till 2022.
Propositionsordning
Gällande beslut om ersättare till Ådalshälsans AB styrelse för tiden 2019 till
2022 meddelar ordförande att proposition kommer ställas på bifall på Eva
Lygdmans (S) yrkande och bifall på Robert Sandströms (C) yrkande.
Propositionsordningen godkänns. Efter ställd proposition finner ordförande
att kommunstyrelsen beslutar bifalla Eva Lygdmans (S) yrkande.
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Beslutet skickas till
HR
Berörda
Förtroendemannaregistret
Ådalshälsan
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§ 29

Dnr KS 2019/128

Val av ombud till bolagsstämma för Ådalshälsan AB,
från 2019-års till 2022-års bolagstämma
Slutlig beslutsinstans
Kommunstyrelsen
Beslut
Utse Malin Svanholm (S) till ordinarie ombud och Eleonora Asplund (S) till
ersättande ombud till Ådalshälsan AB från för 2019- års till 2022-års års
bolagsstämma.
Reservationer
Ida Stafrin (C), Hans Hedlund (C), Robert Sandström (C), Birgitta
Widerberg och Berndt Sahlberg (C) reservarar sig mot beslutet.
Ärendet
Nominering av ledamot och ersättare sker genom yrkande på
kommunstyrelsens sammanträde.
Kommunstyrelsen har att välja ett ombud och en ersättare till Ådalshälsans
AB från och med 2019-års till och med 2021-års bolagsstämma.
Yrkande
Eva Lygdman (S) yrkar på att kommunstyrelsen beslutar välja Malin
Svanholm (S) till ordinarie ombud och Eleonora Asplund (S) till ersättande
ombud till Ådalshälsan AB bolagstämma.
Ida Stafrin (C) yrkar att kommunstyrelsen väljer Robert Sandström (C)
ersättande ombud till bolagsstämma för Ådalshälsan AB, från 2019-års till
2022-års bolagstämma
Propositionsordning
Gällande beslut om ersättande ombud till Ådalshälsan AB bolagstämma
meddelar ordförande att proposition kommer ställas på bifall på Eva
Lygdmans (S) yrkande och bifall på Ida Stafrins (C) yrkande.
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Propositionsordningen godkänns. Efter ställd proposition finner ordförande
att kommunstyrelsen beslutar bifalla Eva Lygdmans (S) yrkande.
Beslutet skickas till
HR
Berörda
Förtroendemannaregistret
Ådalshälsan
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§ 30

Dnr KS 2019/77

High Coast Invest – medfinansiering i projektet
Investeringsfrämjande i Västernorrland 2019- 2021
Slutlig beslutsinstans
Kommunstyrelsen
Beslut
1. Kramfors kommun deltar i och medfinansierar projektet
Investeringsfrämjande i Västernorrland 2019-2021 med totalt
208.625 kr. Beslutet förutsätter att övriga medfinansiärer beslutar i
enlighet med bifogad finansieringsplan.
2. Uppdra till kommundirektören att tillsammans med regionen och
andra intressenter skapa förutsättningar för en permanent regional
organsation kring investeringsfrämjande efter år 2021.
3. Medlen tas ur samhällsavdelningens budget.
Ärendet
Det finns ett behov av en gemensam funktion som ansvarar för ett riktat
arbete för utländska etableringar. Ett investeringsfrämjande arbete ska stärka
kommunerna med expertkompetens och struktur, samt agera som en neutral
part/landningsplats för olika förfrågningar.
Merparten av kommunerna har därför under några år, både genom förstudier
och i det nuvarande EU-projektet High Coast Invest, gemensamt arbetat för
att fler utländska företag ska etablera sig i länet. Uppbyggnaden av
investeringskontoret High Coast Invest utgör en god grund för ett regionalt
fortsatt hållbart investeringsfrämjande arbete.
Nuvarande projekt har identifierat tydliga hållbara attraktiva erbjudanden
och har under projekttiden hittills medverkat till att fyra etableringar
påbörjats. Företagen beräknar att dessa kommer att kunna generera upp till
120 arbetstillfällen.
I den utvärderingen som fortgår av pågående projekt lyfter kommunerna
fram att Västernorrland behöver fortsätta det investeringsfrämjande arbetet.
Framförallt poängteras att behovet av sakkunnig verksamhet som kan bistå
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kommunerna och samtidigt stärka samverkan mellan kommunerna för
utvecklingen av ett långsiktigt hållbart och dynamiskt näringsliv.
Investeringsfrämjande arbete kännetecknas av långa ledtider och många
parallella processer, arbetet har därför inom många områden bara påbörjats
och mer tid behövs. Kunskapen i regionen är begränsad kring vad som krävs
för att lyckas med en bra paketering av ett affärserbjudande riktat mot
utländska investerare. Därför är det viktigt att kommunerna i Västernorrland
tar nästa steg genom ett fortsatt arbete i ett projekt för att på sikt formalisera
en ordinarie organisation kring ett investeringsfrämjande arbete i
Västernorrland.
Projektets ska arbeta med 4 utvecklingsområden
-

Effektiva etableringsprocesser
Stärkta strategiska nätverk
Hållbara etableringar
Business retention.(Expansionsinvesteringar av utlandsägda företag
som redan finns i regionen)

Socialt perspektiv
Det nya projektet knyter till sig fler kvinnliga branschexperter som kan ge
perspektiv och infallsvinklar som är till nytta för verksamheten. Utifrån att vi
också är i behov av att knyta till oss mer branschkunniga individer inom
projektets fokusområden skulle ett branschråd med företrädesvis kvinnliga
medlemmar bidra till projektet ur flera perspektiv.
Ekologiskt perspektiv
Projektets åtgärder är inriktade på att skapa energieffektiva lösningar för att
åstadkomma en mer hållbar utveckling. Således är det horisontella kriteriet
gällande miljö och ekologisk hållbarhet tydligt i centrum i insatsområdet.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Hållbarhersperspektivet genomsyrar projektet och utvecklingsarbetet.
Ekonomisk tillväxt förutsätter hållbar god produktivitetsutveckling och en
hållbar ekonomisk bärkraft i satsningar.
Ekonomi och finansiering

Samtliga kostnader belastar samhällsavdelningens budget enligt följande;
För år 2019 med 51.671 kr, år 2020 med 70.419 kr, år 2021 med 70.419 kr
samt år 2022 med 15.116 kr.
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Måluppfyllelse

Projektet stöds av länets regionala utvecklingsstrategi RUS och ligger helt i
linje med programmets prioriterade övergripande mål: Stärkt
innovationsförmåga – Västernorrland ska stå stabilt i konkurrensen och ha
ett näringsliv med hög kompetens, kreativitet och förnyelsekraft.
Insatserna i projektet går även i linje med Business Swedens strategi,
– Utländska direktinvesteringar utgör en grundstomme i den svenska
ekonomin, vilket tydligt illustreras av det faktum att utländska företag står
för närmare hälften av Sveriges varuexport. Mot bakgrund av den
internationella konkurrensen om investeringar är det viktigt att en nära
samverkan sker mellan investeringsfrämjande aktörer på nationell, regional
och lokal nivå för att stärka Sveriges, regionen och kommunens erbjudande
till utländska företag.
Källhänvisning: Delbetänkande av utredningen för ett effektivt offentligt främjande av
utländska investeringar (SoU2018-56) Rapport när företagen investerar (Business Sweden)

Samråd

Samråd har förts mellan länets kommuner på Tillväxt- och
Näringslivschefsnivå.
Beslutsunderlag
Projektansökan High Coast Invest, Investeringsfrämjande i Västernorrland
2019 – 2021, Dnr KS 2019/77.
Budgetunderlag
Medfinansieringsintyg
Beslutet skickas till
High Coast Invest
Samhällsavdelningen
Ekonomiavdelningen
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§ 31

Anmälan av delegationsbeslut
Slutlig beslutsinstans
Kommunstyrelsen
Beslut
Lägga delegationsbesluten med godkännande till handlingarna.
Ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande, utskott och
tjänstemän enligt delegationsbestämmelser antagna av kommunstyrelsen.
Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen, men redovisningen innebär
inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa besluten. Däremot står
det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.
Ekonomi och administrativt
Delegationsbeslut hantering av kontanta medel inom fritisenhetens
verksamheter 2019
Delegationsbeslut bidrag till öppen ungdomsverksamhet
Miljö- och bygg
Diarieår Diarie Rubrik
löpnu
mmer
2019
87 Beslut om sophämtning var 8:e vecka
2018
845 Beslut i överklagat ärende från Länsstyrelsen-avslår
överklagan
2019
18 bygglov med startbesked komplementbyggnad
2019
24 Startbesked lämnas för nybyggnad av
Attefall/växthus
2019
25 Belut om bygglov med startbesked för installation av
port
2019
30 Bygglov med startbesked tillbyggnad carport.
2019
43 Beslut om bygglov och startbesked för ny skylt
2018
69 bygglov fritidshus
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2019

BYG

2019
2015
2017

75 Bygglov ändrad anv. från idrottsanläggning till
enbostadshus
84 Föreläggande om komplettering
91 Slutbesked ändrad anv. till gym
206 startbesked lämnas för nybyggnad av flerbostadshus

2018
2015
2018
2018
2017

502
614
642
666
881

BYG
BYG
BYG
BYG
BYG

2018
2018
2018
2018

976
981
996
1000

2018

1052

2011
2017

1233 Slutbesked garage
1235 slutbesked lämnas för tillbyggnad av lastkaj och
parkeringsplats på Willys
1301 slutbesked eldstad
1410 slutbesked eldstad
1428 Slutbesked eldstad
1440 Startbesked för bostadshus
1480 slutbesked eldstad
1496 startbesked lämnas för markarbete
1496 bygglov lämnas för nybyggnad av lagerhus
1496 Startbesked lämnas för nybyggnad av lagerhus
1576 Bygglov lämnas för nybyggnad av fritidshus med
eldstad
1609 Slutbesked trapphiss
1646 Slutbesked eldstada
1647 bygglov lämnas för tillbyggnad av garage
1647 slutbesked lämnas för tillbyggnad av garage
1663 Beslut bygglov för fritidshus och garage
1670 Bygglov lämnas för nybyggnad av fritidshus
1674 Bygglov för tillbyggnad av bostadshus

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
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Slutbesked tak och fasadändring
Slutbesked transformatorstation
slutbesked attefallshus
bygglov lämnas för nybyggnad av garage
Slutbesked lämnas för ombyggnad av fritidshus,
ändring av bärande konstruktioner, rökkanal
slutbesked nattis
Slutbesked fasadändring
slutbesked stall/ekonomibygnad
Slutbesked lämnas för väsentlig ändring av
brandskydd
Beslut om bygglov och startbesked för kajakcentral
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2018
2018
2018
2016

1678
1681
1690
1719

2018
2018
2016
2018
2018

1729
1748
1748
1780
1813

2018
2018

1821 Anmälan bekräftas och startbesked
1822 bygglov lämnas för tillbyggnad av flerbostadshus
med inglasade balkonger och för 14 stycken nya
parkeringsplatser
1839 Startbesked för trapphiss
1862 Startbesked lämnas för installation av trapphiss
1864 Bestut om startbesked för byte till pelletspanna.

BYG
BYG

1911 Bygglov och startbesked lämnas för
fasadändring/inbyggnad av farstu
2048 Slutbesked lämnas för nybyggnad av fritidshus samt
installation av eldstad
159 Svar på anmälan om lokal för microblading
1714 Beslut om Spabad
34 Positivt yttrande över aktiviter och danser i och i
anslutning till Bollsta Folkets hus.
15 Beslut om uppläggning av schaktmassor
56 Ny årsavgift för miljötillsyn
60 Ny årsavgift för miljötillsyn
61 Ny årsavgift för miljötillsyn
62 Beslut om ny årsavgift för miljötillsyn
63 Beslut om ny årsavgift för miljötillsyn
64 Beslut om ny årsavgift för miljötillsyn
65 Beslut om ny årsavgift för miljötillsyn
66 Beslut om ny årsavgift för miljötillsyn
67 Beslut om ny årsavgift för miljötillsyn
68 Ny årsavgift för miljötillsyn
69 Beslut om ny årsavgift för miljötillsyn

BYG

2018
2018
2018
2018
2015
2018
2018
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
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Slutbesked eldstad
Slutbesked eldstad
Slutbesked eldstad
Slutbesked lämnas för nybyggnad av fritidshus med
eldstad
Slutbesked eldstad
Beslut bygglov med startbesked
Slutbesked lämnas för rivning av förråd
Beslut om bygglov med startbesked för skyltar
bygglov lämnas för uppsättning av tre stycken skyltar
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2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2017
2016
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2019
2019
2018
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70
71
73
78
83

Beslut om ny årsavgift för miljötillsyn
Beslut om ny årsavgift för miljötillsyn
Ny årsavgift för miljötillsyn
Ny årsavgift för miljötillsyn
Beslut om lagring som en del av att samla in avfall

MILJÖ
MILJÖ
MILJÖ
MILJÖ
MILJÖ

88 Yttrande om ansökan om upphävande av tillstånd tillstyrker ansökan
98 Beslut om lagring som del av att samla in avfall
1074 Beslut om att åtgärder mot bräddning är utförda

MILJÖ

1213 Beslut i överklagat ärende från Länsstyrelsen återförvisning
1679 Beslut om uppläggning av schaktmassor
1733 Beslut om uppläggning av schaktmassor
1746 Beslut om ny tillsynsavgift
1782 Beslut om uppläggning av schaktmassor
1812 Beslut om godkänd efterbehandling och avslut av
täkt
1819 svar miljörapport 2018
1880 beslut om ny avgift
989 Beslut om att inte vidta åtgärd
37 Beslut om värmepump
41 Beslut om värmepump
1930 Beslut om värmepump

MILJÖ
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§ 32

Delgivning
Slutlig beslutsinstans
Kommunstyrelsen
Beslut
Lägga delgivningarna till handlingarna.

Ärendet
Kommunstyrelsen får ta del av följande:


Justerandes sign

Justerat protokoll ÖFN 25 januari

Utdragsbestyrkande

28(28)

