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§ 87 Dnr: KS 2021/18 

Information 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen  

Beslut 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen får ta del av följande information: 

- Stefan Välijeesiö, samhällsplanerare, informerar om ”fysisk 

utformning av centrum.” 

- Magnus Zeilon, miljöinspektör, informerar om resultat av 

luftmätning. 

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

kommande detaljplansändring av ”Muraren och Braxen, mfl.” 

- Peter Carlstedt, kommundirektör, informerar om 

kommunledningsförvaltningens rapport.  

- Kommunstyrelsen ges möjlighet att ställa frågor med anledning av 

ärendelistan. 
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§ 88 Dnr: MOB-2019-1374 

Antagande av detaljplan för kvarteren Muraren, Braxen 

med flera 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

Anta detaljplan för kvarteren Braxen, Muraren med flera för fastigheterna 

Braxen 3-6, Limsta 18:291 och 18:4, Hörnan 18:4 och Muraren 3-8. 

Lagstöd 

Plan och bygglagen (PBL) 2010:900 5 kap § 27 

Bedömning 

Detaljplanens syfte är att skapa möjligheter för förnyelse och utveckling av 

verksamhetsområdet mellan Kramfors centrum och Kyrkviken. I 

planförslaget görs användningarna för området mer flexibel genom att byt ut 

eller komplettera användningen industri mot/med kontor, verksamheter, 

handel och centrum. Planförslaget föreslår ingen ny infrastruktur eller 

byggrätt. 

Bakgrund 

Ett planarbete påbörjades 2013 med syfte att ta fram nya detaljplaner i södra 

delen av Kramfors stad. I den fördjupade översiktsplanen för Kramfors stad 

som antogs 2016 pekas området ut som ett ”verksamhetsområde” för en 

blandning av verksamheter. Gällande detaljplaner är från mellan 1958 och 

1991 och all kvartersmark har användningen industri. Genom åren har 

verksamheterna på området successivt bytts ut från industriverksamhet till en 

blandning av handel, service och verksamheter. När denna detaljplan vinner 

laga kraft kommer det arbete som påbörjades 2013 ha avslutats. 

Beslutsunderlag 

- Plankarta med planbestämmelser

- Planbeskrivning

- Granskningsutlåtande

- Fastighetsförteckning – innehåller personuppgifter så den bifogas inte
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protokollet 

- Riskbedömning farligt gods 

- Riskbedömning förorenad mark 

- Undersökning – strategisk miljöbedömning 

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggavdelningen, som vidaresänder beslutet till berörda. 
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§ 89 Dnr: MOB-2020-693 

Förslag till beslut om byggsanktionsavgift 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastighetsägaren till  

, ska betala 37128 kr i 

byggsanktionsavgift för att ha utfört en tillbyggnad på 43 m2 utan bygglov. 

Reservation 

Bo Grafström (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Lagstöd 

Plan- och bygglagen 9 kap. 2 § anger att det krävs bygglov för att utföra en 

tillbyggnad 

I Plan- och bygglagen 11 kap. 51, 53, 53 a, 57, 58 och 59 §§ finns 

bestämmelser om byggsanktionsavgifter  

Skäl till beslut 

Tillbyggnad av en restaurang med ett 43 m2 stort inglasat uterum har utförts 

utan bygglov och fastighetsägaren ska därför betala byggsanktionsavgift.  

Ärendet 

Fastighetsägaren till  har uppfört en tillbyggnad av en restaurang på 

43 m2 utan bygglov. 

 

Bygglov för tillbyggnaden är sökt 2020-05-08. Föreläggande om 

kompletteringar skickades 2020-05-29 samt 2020-12-21. Begärda 

kompletteringar är, fasadritning från byggnadens alla fyra sidor som är 

måttsatt, planritning över befintlig servering och det nya inglasade 

uterummet som är måttsatt, sektionsritning där man kan se det inglasade 

uterummets takhöjd som är måttsatt. Förslag till kontrollplan ska även 

lämnas in. 
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Fastighetsägaren har meddelat att byggnaden inte ska tas bort och bygglov är 

lämnat i efterhand 2021-05-19. I bygglovsansökan anges byggnadsarean 43 

m2. Detta efter att begärda kompletteringar inkom 2021-05-17 

Fastighetsägaren  har vid telefonsamtal 2021-03-17 meddelat att 

tillbyggnaden är påbörjad. Miljö och bygg meddelar då att bygglov inte är 

lämnat och att ansökan måste kompletteras. 

Miljö och bygg konstaterade vid tillsynsbesök 2021-03-22 att det inglasade 

uterummet är uppfört. 

Miljö- och bygg meddelar vid telefonsamtal med fastighetsägaren 

2021-04-07 att ingen komplettering har inkommit och att 

byggsanktionsavgift måste påföras. Tillbyggnaden får inte heller byggas 

klart eller börja användas innan bygglov och slutbesked har lämnats.

 meddelar att han känner till detta. 

Skriftlig information skickades 2021-04-19 till fastighetsägare med 

information om byggsanktionsavgiften. 

Byggsanktionsavgiften är beräknad på en tillbyggnad av handelsbyggnad 

utförd år 2021 utan bygglov och startbesked med en byggnadsarea på 43 m2 

Sanktionsavgiften halveras i enlighet med PBF 9 kap 3a §. Avgiften 

beräknas då till 37128  

Avgift 

Byggsanktionsavgift 37128 kr 

Överklagningshänvisning 

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

Yrkande 

Bo Grafström (KD) yrkar på halverad byggsanktionsavgift. 

Proposition 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till liggande 

förslag och på bifall till Bo Grafströms (KD) yrkande. Efter ställd 

proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar att bifalla det 

liggande förslaget. 
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Beslutet skickas till 

Miljö och bygg, som vidaresänder beslutet till berörda. 
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§ 90 Dnr: MOB-2021-376 

Sanktionsavgift för olovlig byggande på fastigheten 

 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ta ut en sanktionsavgift på 18 564 kronor för 

att fastighetsägaren till fastigheten , har 

utan bygglov påbörjat byggnadsarbeten på en servicebyggnad. 

Lagstöd 

Plan- och Bygglagen (2010:900) 

9kap. 2§  

10kap. 3§ 1pkt och 4§,  

11 kap. 51-63 §§  

 

Plan- och byggförordningen(PBF) 

1 kap. 7§ pkt 1  

9kap. 6 § pkt 2 

Skäl till beslut 

Kommunstyrelsen konstaterar att byggnationen på en servicebyggnad har 

startat innan bygglov och startbesked är lämnat. 

 

Enligt PBL 9 kap 2§ 1p. Krävs det bygglov vid nybyggnad. 

 

Enligt PBL 10 kap 3§p1. Måste sökanden/byggherren efter beviljat bygglov 

invänta att startbesked lämnas innan byggnationen kan påbörjas. 

 

Enligt PBL 10 kap 4§ måste sökanden/byggherren invänta ett slutbesked 

innan byggnaden kan tas i bruk om inte nämnden bestämmer annat. 

Ärendet 

Den 25 mars 2021 inkom till Miljö och Bygg en ansökan om nybyggnad av 

servicebyggnad.  
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Den 19 april publicerade ägaren en bild på Instagram som tydligt visade att 

bygget startat. Fastighetsägaren fick direkt samtal om detta och har fått 

skrivelse daterad 2021-04-30 om det olovligt byggda och möjlighet att yttra 

sig i ärendet senast 2021-05-11. 

  

Fastighetsägaren  vill gå vidare med byggnationen. 

Rättelse genom att ta bort byggnaden är inte aktuell enligt fastighetsägaren 

som tar sanktionsavgiften på 18 564kronor. 

 

Kommunstyrelsen gör bedömningen att lov kan lämnas i efterhand för 

servicebyggnaden, dock tas en sanktionsavgift ut eftersom rättelse inte 

kommer att ske, se bilaga1beräkning av sanktionsavgiften. 

 

Fastighetsägaren har lämnat in en bygglovsansökan för åtgärden ärende 

MOB-2021-376. Bygglov beviljades den 2021-05-18.  

Beslutsunderlag 

Inlägg från Instagram 

Avgift 

Byggsanktionsavgift- 18 564 kronor 

Byggsanktionsavgiften ska betalas inom två månader från det att 

fastighetsägaren fått beslutet 

Överklagningshänvisning 

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

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggavdelningen, som vidaresänder beslutet till berörda. 
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§ 91 Dnr: KS 2021/414 

Besöksnäringsstrategi för Höga Kusten 2030 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

Kramfors kommun ställer sig bakom ” En nivå till mot 2030 - Höga Kustens 

besöksnäringsstrategi”.  

Ärendet 

Höga Kusten Destinationsutveckling AB har sedan 2014 i uppdrag av sina 

ägarkommuner, Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik, att arbeta 

för att utveckla besöksnäringen i Höga Kusten strategiskt, långsiktigt och 

hållbart med målsättningen att bidra till att skapa 800 nya jobb fram till 

2025. Sedan 2017 ligger också ansvaret för den gemensamma turistservicen 

hos Höga Kusten Destinationsutveckling.  

Vid bolagets bildande antog styrelsen i Höga Kusten Destinationsutveckling 

en strategi för bolagets arbete för åren 2014-2016. Den följdes sedan av en 

ny strategi för åren 2017-2020.  

Den positiva utvecklingen i Höga Kusten de senaste åren har skett tack vare 

ett gott samarbete mellan många involverade aktörer ifrån såväl offentlig 

sektor som från det privata näringslivet och föreningslivet. För att fortsätta 

den positiva utvecklingen har en gemensam strategi tagits fram för Höga 

Kustens utveckling. Strategin berör hela besöksnäringssystemet, inte bara 

Höga Kusten Destinationsutveckling AB. 

Bakgrund 

Under 2021 har en ny besöksnäringsstrategi för Höga Kusten tagits fram. För 

att utveckla en destination krävs samverkan, förståelse och engagemang 

mellan flera olika intressenter. En tydlig och gemensam vision och struktur 

är grundläggande för ett långsiktigt hållbart destinationsutvecklingsarbete.  

Strategin är framtagen genom en bred process där intressenter från hela 

besöksnäringssystemet deltagit. Ett stort antal workshops hölls under vintern 

2020/2021 i större och mindre grupperingar för att diskutera Höga Kustens 

tillgångar tillsammans med trender inom besöksnäringen och en analys av 

omvärldens krav. Det har resulterat i vision, mål och strategiska 
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utvecklingsområden för att ta Höga Kusten till nästa nivå. Höga Kusten 

Destinationsutveckling har lett arbetet och Kairos Future har bistått med 

processledning och framtidsanalys.  

Strategin är fastställd av styrelsen för Höga Kusten Destinationsutveckling 

AB. 

 

En nivå till mot 2030 - Höga Kustens besöksnäringsstrategi 

I visionen fastslås att Höga Kusten alltid ska sträva efter en nivå till och att 

Höga Kusten ska bli en plats dit allt fler längtar – både som besökare och 

boende. För att precisera ambitionerna har det tagits fram några kvantitativa 

mål som kommer hjälpa till att kontinuerligt kunna se om man är på väg mot 

rätt håll, mot visionen. Höga Kustens strategi mot 2030 är direkt kopplad till 

flera av de 17 globala målen i Agenda 2030, med särskilt fokus på mål 8, 

mål 11, mål 12 och mål 13. Målsättningarna är att 2030 har turismens 

omsättning fördubblats, är besöksnäringen koldioxidneutral, är lokalborna 

besöksnäringens främsta företrädare samt att 2030 betraktas Höga Kusten 

som internationell toppklass. 

Utifrån omvärldens utmaningar, Höga Kustens egna styrkor och svagheter 

samt visionen och målen har fem strategiska områden med tillhörande 

delstrategier identifierats.  Dessa är: 

A. Öka attraktionskraften 

1. Lägereldsorienterad produktutveckling och innovation 

2. Öka investeringsgraden och locka fler investerare 

B. Stärk systemet 

3. Fördjupad samverkan 

4. Förenkla och underlätta företagande och entreprenörskap 

C. Lyft kommunikationen 

5. Stärk platsvarumärket 

6. Bygg personliga kundrelationer 

7. Smart digitalisering 

D. Hellre hållbart 

8. Hållbarhet i allt 

9. Fler besökare under hela året 

E. Turistanpassa tillgängligheten 

10. Utveckla infrastruktur och öka tillgängligheten  

Måluppfyllelse 
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Besöksnäringsstrategin ligger i linje med Kramfors kommunövergirande 

mål, Agenda 2030 och den Regionala utvecklingsstrategin (RUS). Vidare 

stärker strategin näringslivets förutsättningar och bidrar till kommunal och 

regional utveckling.  

Besöksnäringsstrategin bidrar till måluppfyllelse i RUS, dess prioriterade 

områden och strategiska inriktning. Västernorrland är ”den plats som 

människor väljer för att leva och besöka”, som en växande region med 

attraktiva, livskraftiga städer och landsbygder” samt målområdet ”2030 är 

Västernorrland platsen där företag och organisationer väljer att växa”.  

Beslutet bidrar till målen 8, 11, 12 och 13 i Agenda 2030. 

Barnrättsperspektivet har beaktats, förslaget till strategi stämmer väl med 

barnkonventionens intentioner vad gäller inflytande och delaktighet samt 

lyfter många andra aspekter som är viktiga för barn och ungdomar.  

Ekonomi och finansiering 

Samråd 

Samråd har förts inom samhällsavdelningen och Höga Kusten 

Destinationsutveckling AB.  

Beslutsunderlag 

”En nivå till mot 2030 - Höga Kustens besöksnäringsstrategi”  

Beslutet skickas till 

Höga Kusten Destinationsutveckling AB 

Samhällsavdelningen 

Produktionsnämnden, tekniska avdelningen 
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§ 92 Dnr: KS 2021/342 

Instruktion för kommundirektören 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

1. Upphäva tidigare instruktion för kommundirektören KS 2018/402.  

2. Fastställa reviderad instruktion för kommundirektören. 

Ärendet 

Nuvarande instruktion för kommundirektören fastställdes 2018-06-26, KS 

2018/402, men det har framkommit att där saknas information om 

säkerhetsskydd och krisberedskap. Enligt överenskommelsen om 

krisberedskap mellan Sveriges kommuner och regioner, SKR, och 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, framgår det att 

kommunstyrelsen i instruktionen för kommundirektören bör ta ställning till 

vilken roll som kommundirektören ska ha avseende kommunens arbete med 

krisberedskap.  

Den nya instruktionen har kompletterats med avsnitt 1.4 Säkerhetsskydd och 

krisberedskap.   

Måluppfyllelse 

Förslaget bedöms ha effekt på målstyrningen i stort då ett tydliggörande av 

roller och uppdrag är en viktig del i en effektiv styrning.  

Ekonomi och finansiering 

Inga ekonomiska konsekvenser.  

Beslutsunderlag 

Instruktion för kommundirektören.  

Yrkande 

Peter Hedberg (S) lämnar följande ändringsyrkande ” Under punkt 8. 

Instruktion för kommundirektören stryks första stycket som lyder: ”Av 

fullmäktiges arbetsordning ska framgå att kommundirektören har närvaro- 

och yttranderätt”. Kommundirektören har idag möjlighet att lämna 
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upplysningar och information i samband med fullmäktiges sammanträden. 

Det behöver därför inte stå i detta dokument och ej heller vara formulerat 

som ett direktiv till fullmäktige.” 

Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till liggande 

förslag och på bifall till Peter Hedbergs (S) ändringsyrkande. Efter ställd 

proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Peter 

Hedbergs (S) ändringsyrkande. 

Beslutet skickas till 

Kommundirektören 

Säkerhetsskyddschef 
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§ 93 Dnr: KS 2021/365 

Remiss Leaderstrategi för Höga Kusten 2023-2030 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

Godkänna yttrandet över Leaderstrategin för Höga Kusten 2023-2030. 

Ärendet 

Kramfors kommun har fått en remiss från Leader Höga Kusten om en ny 

utvecklingsstrategi för Leaderområdet Höga Kusten inför EU:s kommande 

programperiod 2023-2030. Strategin kommer att ersätta den gällande 

strategin för Leader Höga Kusten.  

Kramfors kommun ingår i Leaderområdet Höga Kusten tillsammans med 

Härnösands, Sollefteås och Örnsköldsviks kommun. Områdets geografiska 

gräns motsvarar kommunernas geografiska gränser.  

Inom Höga Kustens kommuner finns den ideella föreningen Leader Höga 

Kusten som arbetar med landsbygdsutveckling. Föreningen kan stödja 

projekt med upp till 90 % i finansiering under förutsättning att de bygger på 

samverkan mellan näringsliv, ideella och offentliga aktörer samt stämmer 

med fastställd utvecklingsstrategi för Leaderområdet. 

Nuvarande utvecklingsstrategi gäller under programperioden 2014-2020 

samt för förlängningsåren 2021-2022. Regeringen har gett Jordbruksverket i 

uppdrag att förbereda nationellt för finansiering via Europeiska 

jordbruksfonden för landsbygdsutveckling inför EU:s kommande 

programperiod för åren 2023-2030. Jordbruksverket har därmed öppnat upp 

nationellt för Leaderområden att intresseanmäla sig och påbörja 

framtagandet av nya lokala utvecklingsstrategier. 

Leader Höga Kusten har anmält intresse och startat processen för en ny 

strategi som ska vara inskickad till Jordbruksverket senast den 30 oktober 

2021.  

Den lokala utvecklingsstrategin kommer att lägga grunden för 

landsbygdsutveckling och vilka lokala utvecklingsinitiativ som kan 
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förverkligas med stöd från Leader Höga Kusten under EU:s programperiod 

åren 2023 – 2030. 

Strategiprocessen har letts av en styrgrupp med representanter från de fyra 

kommunerna, Region Västernorrland, RF SISU Västernorrland, Höga 

Kusten Destinationsutveckling, Höga Kusten Turism, Länsstyrelsen 

Västernorrland och Sveriges Lantbruksuniversitetet (SLU) i samverkan med 

föreningen Leader Höga Kusten. Kramfors kommun har representerats av 

utvecklingssekreterare Andreas Gylling. 

Remissversionen av strategin har arbetats fram tillsammans med 

representanter från den ideella, privata och offentliga sektorn i samtliga fyra 

Höga Kusten kommuner.  

Framtagandet har skett i dialogform genom en serie av workshops med bred 

inbjudan samt riktade dialogtillfällen för utrikesfödda/nyanlända och 

ungdomar. Detta för att få mångas inspel kring utvecklingsbehov och 

möjligheter i Höga Kusten.  

Totalt har cirka 150 personer medverkat i dialogprocessen från 3-

partnerskapet (ideella, privata, offentliga aktörer) med könsfördelningen 60 

% kvinnor och 40 % män.  

Dialogerna tillsammans med kommunala och regionala analyser, strategier 

etcetera har resulterat i ett förslag till strategi för Leader Höga Kusten med 

områdesbeskrivning, vision, mål och insatsområden enligt Jordbruksverkets 

handledning. 

Visionen för strategin är ”Höga Kusten – alltid en nivå till” och målen som 

den ska sträva mot år 2030 är:  

- Stärka Höga Kusten som attraktiv plats 

- Främja omställningen till ett hållbart Höga Kusten 

- Förbättrad inkludering och mångfald i Höga Kusten 

Utifrån från målen har insatsområden formulerats, vilka anger inom vilka 

områden som framtida projekt kan sökas från Leader Höga Kusten. Dessa är:  

- Hållbar näringslivsutveckling 

- Attraktiva platser 

- Ett engagerat och inkluderande civilsamhälle 
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I remissvaret anser Kramfors kommun att sammanhållningen är tydlig 

genom hela strategin från områdesbeskrivning till vision, mål, insatsområden 

och indikatorer. Kommunen ger beröm till dialogprocessen samt tycker att 

endast mindre justeringar bör göras av strategin.   

I september 2020 beslutade kommunstyrelsen att fortsatt finansiera Leader 

Höga Kusten under förlängningsåren 2021 - 2022 och att Kramfors kommun 

skulle vara delaktig i att ta fram en ny strategi för programperioden 2023-

2030.  

Måluppfyllelse 

Kramfors kommuns målstyrning består av fyra perspektiv. Perspektivet 

Kramforsbon har en tydlig utvecklingsinriktning där kommunens invånare 

ska uppleva fördelar med att bo, växa upp, utbilda sig, arbeta och åldras i 

Kramfors kommun. Förslaget till ny strategi för Leader Höga Kusten 

stämmer väl med denna inriktning samt uppsatta mål om hållbarhet ur dess 

samtliga tre dimensioner (socialt, ekonomiskt och ekologiskt).  

I kommunens mål- och resursplan 2021 med planåren 2022-2023 finns 

ambitionen att satsa och utveckla fler orter i kommunen. Detta ses som en 

betydelsefull del av samhällsutvecklingen, vilket ska ske i samverkan med 

intresseföreningar och näringslivet. Något som också lyfts i perspektivet 

Kramforsbon där dialogen är betydelsefull för att tillsammans ha mod att 

skapa livskraft i hela kommunen. Ett förhållningssätt som harmoniserar med 

Vision 2031 och förslaget till ny utvecklingsstrategi för Leader Höga 

Kusten. 

Utvecklingsstrategin samspelar med RUS 2030 där länet beskrivs som en 

”växande region med attraktiva, livskraftiga städer och landsbygder” samt 

målområdet ”2030 är Västernorrland platsen där företag och organisationer 

väljer att växa”.  

Föreslagna mål i strategin bidrar till att realisera följande globala mål inom 

Agenda 2030: 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 

I januari 2020 blev Barnkonventionen lag i Sverige. Förslaget till strategi 

stämmer väl med barnkonventionens intentioner vad gäller inflytande och 

delaktighet samt lyfter många andra aspekter som är viktiga för barn och 

ungdomar.  
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Ekonomi och finansiering 

Kramfors kommun har beslutat att avsätta medel för att finansiera Leader 

Höga Kusten under förlängningsåren 2021 – 2022 samt framtagandet av en 

ny Leaderstrategi för programperioden 2023-2030. Beslutet att godkänna 

yttrandet över Leaderstrategin för Höga Kusten 2023-2030 innebär inga 

ytterligare kostnader för Kramfors kommun.  

För kommunal medfinansiering av ett nytt Leaderområde i Höga Kusten 

under EU:s kommande programperiod kommer det att krävas ett särskilt 

politiskt beslut. Detta tas efter att Jordbruksverket har gjort prioriteringen av 

inskickade utvecklingsstrategier för landets leaderområden och att budget är 

fördelad för områdenas utvecklingsarbete.  

Samråd 

Samråd har skett inom samhällsavdelningen.   

Beslutsunderlag 

Bilaga 1, yttrande Leaderstrategi för Höga Kusten 2023-2030 

Bilaga 2, prövning av barnets bästa, Leaderstrategi för Höga Kusten 2023-

2030 

Bilaga 3, remissversion Leaderstrategi för Höga Kusten 2023-2030 

Bilaga 4, fortsatt medfinansiering av lokalt ledd utveckling Höga Kusten 

2021-2022, beslut KS 2020-09-08 § 121 

Bilaga 5, avsiktsförklaring förberedande stöd Leader, Kramfors kommun 

Beslutet skickas till 

Leader Höga Kusten, Samhällsavdelningen 
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§ 94 Dnr: KS 2021/100 

Rapport från Kramfors kommuns pensionsstiftelse 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

Godkänna rapporten från Kramfors kommuns pensionsstiftelse. 

Ärendet 

När detta skrivs i augusti har vi börjat lätta på de restriktioner som införts för 

pandemin. Förhoppningsvis har vi det värsta bakom oss även om 

deltavarianten av viruset oroar. Hittills i år har utvecklingen på 

aktiemarknaden varit extremt god. För Stockholmsbörsen visar index en 

uppgång på drygt 30 procent. Bara sedan vår förra rapportering i februari i år 

är index upp drygt 21 procent. Vår portfölj har varit och är överviktade mot 

aktier och har därför kunnat dra nytta av denna utveckling. 

Vi tror att återhämtningen kommer att fortsätta även om tillfälliga bakslag 

kan komma. Den oro som funnits för en snabb ökning av framförallt 

amerikanska långräntor har mildrat sedan dessa sjunkit markant de senaste 

fyra månaderna. Tioårsräntan i USA har gått från runt 1,80 % i april till runt 

1,30 % i mitten på augusti. Framåtblickande indikatorer såsom 

inköpschefsindex ligger på rekordnivåer. Finanspolitik och penningpolitik är 

inställda på stimulans över hela världen. Till det ska läggas uppskjuten 

konsumtion med ökat köpsug och i många fall ökat sparande hos 

konsumenter över hela världen.  

Vi har inte gjort några stora förändringar under året. Aktieandelen har fått 

ligga orörd vilket betyder att den ökat något sedan årets början. Per den 11 

augusti är aktieandelen knappt 63 procent. Depåutvecklingen har under året 

varit plus 14,27 % vilket kan ställas mot jämförelseindex som ökat 12,79 %. 

Stiftelsen har passerat en milstolpe under detta år. Värdet i depån är nu över 

230 miljoner. Totalt insatt kapital är knappt 120 miljoner. Vi har alltså med 

råge passerat 100 miljoner i värdeökning på insatt kapital.  

Bland enskilda placeringar kan fonden Hållbar energi nämnas. Fonden som 

förvaltas av Handelsbanken har nästan fördubblats i värde trots kort 

innehavstid. Det är dels ett tecken på att det går bra för företag med 
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inriktning mot grön energi men också ett tecken på att mycket kapital söker 

få placeringsalternativ inom området. Vi har sedan länge en portfölj med 

fonder där småbolag har en stor vikt. Bland de bästa placeringarna är 

Handelsbankens Microcapfond som mer än tredubblats under innehavstiden. 

En fond som också mer än tredubblats är Spiltan investmentbolag som varit 

med från start. Med en stor vikt på små bolag är våra fonder med att 

finansiera utvecklingen av nya framgångsrika svenska företag liksom 

finansieringen av bolag som verkar för att bygga ett hållbart samhälle. Det 

känns därför extra kul att just dessa investeringar varit så framgångsrika. 

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. 

Tillgångsfördelning enligt 

riktlinjer samt avläst 

Normal 

% 

Minimum 

% 

Maximum 

% 

Långa ränteplaceringar  

Avläst 2021-08-11 1) 

40 

15 

0 60 

Korta ränteplaceringar   

Avläst 2021-08-11  1) 

10 

9 

0 60 

Alternativa investeringar  

Avläst 2021-08-11 

0 

13 

0 15 

Aktier/aktiefonder  

Avläst 2021-08-11 

50 

63 

30 70 

 

1) Ränteplaceringar har gjorts i handelsbankens fonder Flexibel ränta 

och Tillväxtmarknadsobligationsfond. Dessutom finns en placering i 

Spiltan Räntefond Sverige. Handelsbankens fonder har öppna mandat 

när det gäller räntebindning och kan således ur risksynpunkt ses som 

långa ränteplaceringar. I tabellen ovan räknas enbart Spiltans fond 

som kort ränteplacering (= räntebindning under ett år). 
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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 230 244 410 kronor. 

Total värdeökning brutto är 110 334 544 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. 

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 

Till detta ärende bifogas sammanställningsrapport per 2021-08-11 med 

utveckling från 2020-12-31. 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen 
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§ 95 Dnr: KS 2021/217 

Svar på revisionsrapport om granskning av bokslut och 

årsredovisning för 2020 

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 de rekommendationer revisorerna lämnade i sin rapport med 

kursiv stil. Efter varje rekommendation beskrivs de synpunkter och åtgärder 

som kommunstyrelsen föreslås lämna i sitt svar. 

Vi har i samband med vår revision av förvaltningsberättelsen påpekat några 

områden som behöver ses över för att fullt ut motsvara kraven på 

förvaltningsberättelsen bl. a: 

Ytterligare information om den kommunala koncernen samt privata utförare. 

Risk- och konsekvensbeskrivningen kan utvecklas. 

Uppgifterna om pensionsupplysningen kan bli mer omfattande bl. a med 

koppling till förvaltning i stiftelsen. 

Hållbarhet. 

En översyn kommer att göras över de områden som revisorerna har lämnat 

synpunkter på, så att dessa i år 2021 års årsredovisning uppfyller kraven.  

 

Vi noterar att redovisningsprinciper gällande nedskrivningar saknas. 

Detta kommer att åtgärdas i 2021 års årsredovisning.  

 

Vi bedömer att målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar eller har 

utvärderats för kommunkoncernen som helhet. 
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I mål- och resursplan 2021 finns beslutat av kommunfullmäktige att ”De 

kommunala bolagen ska följa samma målstyrning som kommunen”. När 

årsredovisning för 2021 görs kommer målen för god ekonomisk hushållning 

att utvärderas för kommunkoncernen som helhet.  

Revisorerna skriver angående finansiella mål och verksamhetsmål att 

” Sammanfattningsvis så kan vi inte bedöma om resultatet enligt 

årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål 

som fullmäktige uppställt eftersom det saknas målsatta värden som gör att 

utfallet inte objektivt kan bedömas”. 

Kommunfullmäktiges måluppföljning baseras på en analys av nämndernas 

måluppfyllelse. Varje kommunövergripande mål har ett antal nämndmål 

kopplat till sig. Nämnderna anger vilka av deras verksamhetsmål som 

uppfyllts, och detta blir grunden för hur fullmäktiges mål bedöms. För att nå 

god ekonomisk hushållning ska balanskravet uppfyllas samt ska 50 % eller 

fler av nämndmålen vara nådda. 

I kommunens målstyrning finns alltså inga målsatta värden från fullmäktige 

enligt revisorernas önskemål. Denna modell för målstyrning kommer att 

gälla även för åren 2021 och 2022 enligt mål- och resursplan. 

Vi rekommenderar att extern beräkning av kostnader inhämtas för att 

säkerställa att avsättning för deponi är tillräcklig. 

Produktionsförvaltningen som ansvarar för deponin på Högberget har tagit 

extern hjälp för att göra beräkningar av avsättning. I årsredovisning 2021 

kommer det att finnas beräkningar som visar om tillräcklig avsättning är 

gjord. 

Ekonomi och finansiering 

Beslutet påverkar inte ekonomin. 

Samråd 

Inget samråd har skett. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från revisionen 2021-04-14 med bifogad granskningsrapport. 

Beslutet skickas till 

Revisionen 
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§ 96 Dnr: KS 2021/223 

Svar på revisionsrapport om granskning av styrmodell 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

Avge nedanstående svar till revisorerna. 

Ärendet 

På uppdrag av kommunens revisorer har KPMG genomfört en granskning 

för att bedöma om kommunens styrmodell säkerställer att målstyrningen 

utformats och genomförs på ett sätt som bidrar till måluppfyllelse. 

Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser 

som finns redovisade i rapporten.  

I avsnittet nedan framgår rekommendationerna i rapporten med kursiv stil. 

Därefter görs en beskrivning av de synpunkter och åtgärder som 

kommunstyrelsen lämnar i sitt svar. 

Uppdatera styrdokumentet Riktlinje för ledning och styrning. 

Under 2021 kommer ett arbete initieras om en revidering av Riktlinje för 

ledning och styrning. Beslut kommer att tas av kommunfullmäktige senast 

under år 2022.  

Se över målen och tydliggöra hur måluppfyllelse avses följas upp och 

bedömas.  

Under 2021 kommer en kommunövergripande riktlinje för uppföljning att 

tas fram, i den kommer det tydliggöras hur måluppfyllelse avses följas upp 

och bedömas.  

Säkerställa frekvent uppföljning och prognoser avseende måluppfyllelse, för 

att vid behov besluta om åtgärder som säkerställer måluppfyllelse. 

Måluppfyllelsen följs upp två gånger per år, i delårsrapport per sista augusti 

och vid helårsuppföljningen. Däremellan kommer kommunstyrelsen att i 

Kommunledningsförvaltningens rapport redovisa hur arbetet med 

måluppfyllelsen fortskrider. 
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Målarbetet följs upp i beslutsstödsystemet Hypergene, där är det enkelt för 

avdelningschefer/verksamhetschefer att följa sina enheters arbete och 

resultat med aktiviteterna och därefter göra en sammanvägd bedömning över 

hur målarbetet framskrider.  

Varje aktivitet är mätbar och en sammanvägd bedömning görs inom varje 

område till delårsbokslutet per 31 augusti om hur väl målarbetet uppnåtts, 

liksom till bokslutet varje år.  

Ekonomi och finansiering 

Beslutet påverkar inte ekonomin. 

Samråd 

Inget samråd har förts. 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport Granskning av styrmodell 2021-04-14. 

Beslutet skickas till 

Revisionen 
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§ 97 Dnr: KS 2021/222 

Svar på revisionsrapport uppföljande granskning 

avseende upphandling 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

Avge nedanstående svar till revisorerna. 

Ärendet 

På uppdrag av kommunens revisorer har KPMG genomfört en uppföljande 

granskning avseende upphandling från år 2017. Granskningens övergripande 

syfte var att bedöma om kommunen vidtagit tillräckliga åtgärder. 

Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser 

som finns redovisade i rapporten.  

I avsnittet nedan framgår rekommendationerna i rapporten med kursiv stil. 

Därefter görs en beskrivning av de synpunkter och åtgärder som 

kommunstyrelsen lämnar i sitt svar. 

Kommunstyrelsen tydliggör riktlinjerna för direktupphandling 

Riktlinjen för upphandling är under revidering. Ett avsnitt om 

direktupphandling har lagts till för att tydliggöra bland annat när, hur och 

ansvar för direktupphandlingar. Riktlinjen ska upp för beslut i höst.  

 

Kommunstyrelsen regelbundet följer upp att riktlinjen efterlevs och 

kontinuerligt arbetar för att förankra rutinerna. 

Upphandling av varor och tjänster är ett strategiskt viktigt verktyg i 

kommunen och förvaltningarna i dess styrning för att nå målen. 

Upphandlingsenheten och förvaltningar har en ständig dialog med varandra 

om riktlinjer och rutiner för upphandling och inköp, ger stöd och råd i 

upphandlingsfrågor. Intranätet används också för kommunikation och 

information till alla anställda. När de reviderade riktlinjerna har beslutats i 

höst kommer anställda att informeras och utbildas. 
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Kommunstyrelsen ser över delegationsordningen så att det finns en tydlig 

och lämplig ansvarsfördelning för beslut gällande upphandling, avtal och 

inköp samt att det säkerställs att de nivåer som beslutas efterlevs. 

Kommunstyrelsen kommer att se över delegationsordningen för att få den 

tydlig över vem som har ansvar för de olika delarna i 

upphandlingsprocessen.  

Kommunstyrelsen tar fram riktlinjer och implementerar rutiner för 

uppföljning av genomförda upphandlingar. 

Uppföljning av avtal och utvärdering av genomförd upphandling ingår i 

inköpsprocessen och ansvaret ligger hos respektive nämnd och bolag. Den 

som är ansvarig för ett avtal ser till att det krav som ställts i avtalet följs av 

leverantören. För att förtydliga det ännu mer kommer det att utarbetas 

stödjande rutiner kring det. 

Kommunstyrelsen säkerställer att varor och tjänster upphandlas enligt 

gällande regler vilket inkluderar att upphandlade avtal efterlevs. 

Avtalstrohet är en kontrollpunkt i internkontrollen i år och förra året. Efter 

fjolårets låga resultat har flera åtgärder genomförts bland annat 

inköpsnätverk, mer information och instruerande filmer på intranätet. 

Riktlinjerna för upphandling är under revidering och skapande av rutiner för 

att tydliggöra riktlinjen är också under uppbyggnad. Leverantörstrohet är 

prioriterat.  

Ekonomi och finansiering 

Ingen påverkan 

Samråd 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport uppföljande granskning upphandling dnr KS 2021/222 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Revisionen 
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§ 98 Dnr: KS 2021/107 

Svar på revisionsrapport om uppföljning av 

utbetalningsrutiner 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

Avge nedanstående svar till revisorerna. 

Ärendet 

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en uppföljande 

granskning av utbetalningsrutiner. Granskningen har syftat till att konstatera 

om kommunen har vidtagit tillräckliga åtgärder så att kommunen har 

erforderlig kontroll på hantering av likvida medel samt ändamålsenliga 

rutiner för attester. KPMG har även granskat om det finns 

systemdokumentation och behandlingshistorik i enlighet med 3 kap. lag om 

kommunal bokföring och redovisning.  

Deras sammanfattade bedömning utifrån granskningen syfte är att vissa 

åtgärder har vidtagits men att dessa inte har varit tillräckliga för att 

säkerställa tillräcklig intern kontroll på hantering av likvida medel, främst 

vad gäller leverantörsrutinen.  

I avsnittet nedan framgår rekommendationerna i rapporten med kursiv stil. 

Därefter görs en beskrivning av de synpunkter och åtgärder som 

kommunstyrelsen lämnar i sitt svar. 

Att kommunstyrelsen kartlägger utbetalningsprocesserna samt bedömer 

vilka risker som finns för felaktiga utbetalningar. För de identifierade 

riskerna behöver ändamålsenliga kontroller utformas. 

Kartläggning av utbetalningsprocesserna är gjord. Bedömning av risker, 

finns med i kommunstyrelsens internkontrollplan för 2021. 

Såväl verksamhetsansvariga som styrelse och nämnder bör utifrån sin 

riskanalys för uppföljning av intern kontroll bedöma risken för att kontrollen 

inte är effektiv och vid behov följa upp den interna kontrollen. 
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Finns med riskanalysen/bedömningen inför internkontrollplan för 2021. 

Inför internkontrollplan 2022 kommer den interna kontrollen att följas upp 

för att bedöma om den är effektiv. 

Att upprätta riktlinjer för behörigheter avseende utbetalningar samt se över 

behörighetstilldelningen för föreslagna rutiner. 

Skriftlig rutin ska upprättas samt e-tjänst för behörighetstilldelning håller på 

att skapas och beräknas vara klart under 2021. 

Att särskilt se över behörighetstilldelningen avseende leverantörsregistret 

för att minska risken för felaktiga utbetalningar. 

Behörighetstilldelningen avseende leverantörsregistret är åtgärdat så endast 

fyra personer är behöriga att lägga upp nya leverantörer. 

Att vidta åtgärder för att förstärka rutinerna gällande attester av 

leverantörsfakturor bland annat genom att systemmässigt registrera de 

begränsningar som finns angivna i delegationsbesluten om attester. 

Vi kommer att lägga in behörigheter för ansvar på respektive användare i 

samband med att vi inför ett nytt ekonomisystem under 2022. 

Att tillse att den nya rapporten för godkännande av löner implementeras 

enligt plan samt säkerställa att signerade anställningsavtal finns genom t ex 

införa systemstöd för elektronisk signering. 

Rapporten för godkännande av löner, den så kallade kostnadskontrollen, har 

efter den senaste uppdateringen förbättrats avsevärt jämfört med tidigare. 

HR-enheten har tagit fram listor under några månader för att säkerställa att 

rutinen för godkännande av löner följs. En intern kontroll för detta planeras 

också genomföras under året.  

Beträffande digitalt signerade anställningsavtal är det en utvecklingsfråga 

där vi behöver se över systemstöd för att skriva anställningar samt finansiera 

den ökade systemkostnaden detta skulle innebära. 

Att det för utbetalningar alltid krävs att dessa görs två i förening samt att det 

upprättas riktlinjer för vilka som kan erhålla behörighet att göra utbetalning 

och att behörighetstilldelning skriftligen godkänns av närmaste chef och av 

ekonomichef. 

Alla utbetalningar som görs via internetbanken måste numera göras med två 

i förening. Dokument ska upprättas som visar vilka som får göra 

utbetalningar och som godkänns av ekonomichef. 
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Att tillse att systemdokumentation och behandlingshistorik upprättas enligt 

lag om kommunal bokföring och redovisning och Rådet för kommunal 

redovisnings vägledning ”Bokföring och arkivering”. 

Vid inköp av nytt ekonomisystem kommer systemdokumentation och 

behandlingshistorik att upprättas. 

Ekonomi och finansiering 

Beslutet påverkar inte ekonomin. 

Samråd 

Inget samråd har förts. 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport Uppföljning av utbetalningsrutiner 2021-02-15.  

Beslutet skickas till 

Revisionen  
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§ 99 Dnr: 2021/144 

Yttrande avseende partistöd 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer att inte yttra sig i ärendet och överlämnar därmed 

ärendet till kommunfullmäktige för beslut. 

Ärendet 

Kommunfullmäktiges presidium har tagit fram ett förslag för beviljande av 

partistöd under 2022. 

Beredning av ärenden och kommunstyrelsens roll 

Kommunallagen (kap 5) reglerar hur ärenden som kommunfullmäktige 

beslutar om ska beredas.  

26 § Innan ett ärende avgörs av fullmäktige, ska det beretts antingen av en 

nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en 

fullmäktigeberedning. 

28 § Styrelsen ska alltid ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som beretts av 

en annan nämnd eller av en fullmäktigeberedning. 

Styrelsen ska lägga fram förslag till beslut i ett ärende, om inte någon annan 

nämnd eller en fullmäktigeberedning har gjort det.  

När det gäller det aktuella ärendet om partistöd så innebär kommunallagen 

att kommunstyrelsen har rätt att yttra sig men inte någon skyldighet att göra 

så. Välfärdsnämndens beslut går således direkt till kommunfullmäktige och 

ett eventuellt yttrande från kommunstyrelsen blir ett beslutsunderlag till det 

ärendet.  

Beslutsunderlag 

Beräkning av partistöd för år 2022 

Begäran om partistöd 2022, Centerpartiet 

Begäran om partistöd 2022, Kristdemokraterna 

Begäran om partistöd 2022, Liberalerna 
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Begäran om partistöd 2022, Moderaterna 

Begäran om partistöd 2022, Socialdemokraterna 

Begäran om partistöd 2022, Sverigedemokraterna 

Begäran om partistöd 2022, Västerpartiet 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 100 Dnr: KS 2020/585 

Yttrande avseende välfärdsnämndens beslut om svar 

på motion om fler platser i äldreomsorgen 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer att inte yttra sig i ärendet och överlämnar därmed 

ärendet till kommunfullmäktige för beslut. 

Ärendet 

Välfärdsnämnden beslutade 2021-06-03 § 46 att föreslå kommunfullmäktige 

att avslå motionen om fler platser i äldreomsorgen. 

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 fler platser i äldreomsorgen så innebär 

kommunallagen att kommunstyrelsen har rätt att yttra sig men inte någon 

skyldighet att göra så. Välfärdsnämndens beslut går således direkt till 

kommunfullmäktige och ett eventuellt yttrande från kommunstyrelsen blir ett 

beslutsunderlag till det ärendet.  

Beslutsunderlag 

Välfärdsnämndens beslut ” Svar på motion om fler platser i äldreomsorgen” 

2021-06-03 § 46, Dnr: VN 2020/932 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

37(64) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-14 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 101 Dnr: KS 2020/510 

Yttrande avseende välfärdsnämndens beslut om svar 

på motion om att inrätta ombud/trygghetsperson 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer att inte yttra sig i ärendet och överlämnar därmed 

ärendet till kommunfullmäktige för beslut. 

Ärendet 

Välfärdsnämnden beslutade 2021-06-03 § 45 att föreslå kommunfullmäktige 

att avslå motionen om att inrätta ombud/trygghetsperson. 

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 att inrätta ombud/trygghetsperson så 

innebär kommunallagen att kommunstyrelsen har rätt att yttra sig men inte 

någon skyldighet att göra så. Välfärdsnämndens beslut går således direkt till 

kommunfullmäktige och ett eventuellt yttrande från kommunstyrelsen blir ett 

beslutsunderlag till det ärendet.  
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Beslutsunderlag 

Välfärdsnämndens beslut ” Svar på motion om att inrätta ombud-

trygghetsperson för de intellektuellt funktionsnedsatta” 2021-06-03 § 45, 

Dnr: VN 2020/785 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 102 Dnr: KS 2021/509 

Yttrande avseende välfärdsnämndens beslut om svar 

på motion om att inrätta äldreombudsman 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer att inte yttra sig i ärendet och överlämnar därmed 

ärendet till kommunfullmäktige för beslut. 

Ärendet 

Välfärdsnämnden beslutade 2021-06-03 § 43 att föreslå kommunfullmäktige 

att avslå motionen om att inrätta äldreombudsman. 

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 att inrätta äldreombudsman så innebär 

kommunallagen att kommunstyrelsen har rätt att yttra sig men inte någon 

skyldighet att göra så. Välfärdsnämndens beslut går således direkt till 

kommunfullmäktige och ett eventuellt yttrande från kommunstyrelsen blir ett 

beslutsunderlag till det ärendet.  

Beslutsunderlag 

Välfärdsnämndens beslut ” Svar på motion om att inrätta äldreombudsman” 

2021-06-03 § 4, Dnr: VN 2020/783 
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Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 103 Dnr: KS 2020/496 

Svar på motion om policy inför större investeringar 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 

Anse motionen besvarad. 

Ärendet 

Anna Strandh Proos (M) har den 25 september 2020 lämnat in en motion om 

policy inför större investeringar. Den 26 oktober 2020 beslutade 

kommunfullmäktige att överlämna motionen till kommunstyrelsen för 

beredning. Motionären föreslår att kommunstyrelsen följande att-satser:  

Att kommunstyrelsen får i uppdrag att snarast ta fram en policy hur det 

säkerställs att olika alternativ övervägs inför större egna investeringar eller 

då kommunen ingår som en part där en annan aktör gör investeringen, samt 

vart gränsen går för vad som räknas som en större investering.  

Att kommunstyrelsen får i uppdrag att efter framtagande av policy sedan 

följa upp det med att uppmana verksamheterna att ta fram riktlinjer samt för 

egen del. 

Motionärerna skriver i sin motion att det är särskilt viktigt med en policy för 

större investeringar i de fall där kommunen avser att inte tillämpa lagen om 

offentlig upphandling (LOU). Att tillämpa LOU i samband med 

upphandlingar är ett krav, något som kommunen alltid tillämpar och inte gör 

avsteg ifrån i upphandlingsförfarandet.  

I motionen hänvisas det till begrepp som ”tillgången ska ha en ekonomisk 

livslängd på minst 3 år” och ”anskaffningsvärdet måste uppgå till minst ett 

prisbasbelopp, exklusive avdragsgill moms”. Kramfors kommun följer lagar 

och rekommendationer som säger att en anläggningstillgång (investering) 

ska vara för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod 

(livslängd) på minst tre år samt att beloppet måste överstiga ett halvt 

basbelopp.  

Planerade investeringar för tre år framåt beslutas i juni i 

kommunfullmäktige. En eventuell överflyttning av medel mellan åren 
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beslutas i februari/mars av kommunstyrelsen. Utöver det beslutar 

kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för större investeringar i kommunen 

med en omfattande utredning som underlag. Denna rutin är vedertagen och 

fungerar i dess nuvarande form. Ett intressant utvecklingsområde skulle dock 

kunna vara uppföljning av investeringsprojekt där finns en 

utvecklingspotential.  

Ekonomi och finansiering 

Beslutet påverkar inte ekonomin. 

Samråd 

Inget samråd har förts. 

Beslutsunderlag 

Motion från Anna Strandh Proos daterad 2020-09-24 

Beslutet skickas till 

Motionären 
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§ 104 Dnr: KS 2021/190 

Svar på motion om att införa hyrestrappa 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 

Avslå motionen. 

Ärendet 

Motionären Peter Andelid (L) har lämnat in en motion om att nya företag 

liksom inflyttade företagare till Kramfors kommun och som hyr lokaler av 

Kramfors kommun eller dess dotterbolag Kramfast AB bör omfattas av 

punkterna 1-5. 

1. Första året betalar företagaren 25% av marknadshyran i lokaler som 

hyrs av Kramfors kommun eller av Kramfast AB. 

2. Andra året betalar företagaren 50% av marknadshyran i lokaler som 

hyrs av Kramfors kommun eller av Kramfast AB. 

3. Tredje året betalar företagaren 75% av marknadshyran i lokaler som 

hyrs av Kramfors kommun eller av Kramfast AB. 

4. Fjärde året betalar företagaren full marknadshyra i lokaler som hyrs 

av Kramfors kommun eller av Kramfast AB. 

5. Hyresgästen/ företagaren ges optionen köpa fastigheten där 

verksamheten drivs till bokfört värde. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 

En kommun är skyldig att behandla sina medlemmar lika. Principen innebär 

att kommuner inte får särbehandla vissa kommunmedlemmar eller vissa 

grupper av kommunmedlemmar annat än på sakliga grunder. 

Kommuner har inte heller rätt att ge stöd till enstaka näringsidkare. 

Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas endast om det 

finns synnerliga skäl för det. Lag (2019:835). Kommuner får tillgodose små 

företags behov av lokaler i kommunen under förutsättning att verksamheten 

inriktas på företagarkollektivet i allmänhet. Vilket skall prövas enskilt och 
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mot marknadsmässiga villkor. Lagen om vissa kommunala befogenheter, 

Lag (2009:47). 

 

Kommuner får inte ge förmånliga avtalsvillkor. Inte heller sälja fastighet till 

underpris. Statsstöd uppkommer om ersättningen, eller del av ersättning är så 

låg att kommunen ger en fördel till den som köper marken, fastigheten på ett 

sätt som kan påverka konkurrensen och handeln på den inre marknaden. För 

att försäljning inte ska innebära en fördel för ett företag bör försäljningen ske 

till ett pris som motsvarar marknadsvärdet. Vid försäljning är det särskilt två 

olika förfaranden som är rekommenderade att använda vid fastställande av 

marknadsvärdet. Antigen föregås försäljningen av ett villkorslöst och öppet 

anbudsförfarande eller så görs en oberoende expertvärdering innan 

försäljning äger rum. 

 

Att införa en hyrestrappa med subventionerande marknadshyror och 

försäljning till ett bokfört värde i enlighet med motionärens skrivelse strider 

mot rådande lagstiftning. 

Samråd 

Samråd har i detta ärende skett med Kramfors kommun, produktionsenheten 

samt Kramfast AB som ägare och förvaltare av kommunens 

fastighetsbestånd.  

Ekonomi och finansiering 

I kommunallagen finns det principer för hur kommunerna ska förvalta sin 

ekonomi. Kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin 

verksamhet och ska förvalta sina medel på ett sådan sätt att krav på god 

avkastning och betryggande säkerhet tillgodoses. 

Beslutsunderlag 

Motions Dnr: KS 2021/190 

Beslutet skickas till 

Motionären  
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§ 105 Dnr: KS 2021/436 

Tilläggsbudget 2021 och 2022 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 

1. Nämnderna ges utökade budgetramar för 2021 och 2022 i enlighet 

med det som framkommer i ärendebeskrivningen. 

2. Ny resultatnivå för 2022 sätts till + 20 miljoner kronor. 

Ärendet 

SKR´s senaste cirkulär 

Sveriges kommuner och regioner, SKR, presenterade 2021-08-26 i ett 

cirkulär (21:31) en ny skatteunderlagsprognos och preliminärt 

beskattningsutfall för kommunal verksamhet. 

Jämfört med den prognos som presenterades i april (cirkulär 21:20) är den 

viktigaste förändringen att SKR nu räknar med starkare 

skatteunderlagstillväxt i år, men att skatteunderlagets nivå efterföljande år 

ligger ungefär i linje med föregående prognos.  

Nyckeltal för den svenska ekonomin  

Procentuell förändring                             2019  2020  2021  2022  2023     2024  

BNP*  2,0  –2,9  4,1  3,4  1,4  1,4  

Sysselsättning, timmar*  –0,2  –3,8  2,6  2,0  1,0  0,6  

Relativ arbetslöshet, procent**  7,2  8,8  9,0  8,5  8,4  8,1  
Timlön, Nationalräkenskaperna  3,9  4,8  1,5  2,1  2,4  2,4  

Timlön, Konjunkturlönestatistiken  2,6  2,1  2,7  2,3  2,4  2,4  

Inflation, KPIF  1,7  0,5  1,8  1,5  1,9  2,0  
Inflation, KPI  1,8  0,5  1,5  1,6  2,1  2,4  

Befolkning, 15–74 år  0,7  0,4  0,1  0,2  0,3  0,3  

 

Skatteunderlagsprognosen vilar på ett medelfristigt scenario fram till år 

2024, där svensk ekonomi når normalkonjunktur mot slutet av 2023. I år 

återhämtar sig såväl BNP och arbetade timmar starkt och väntas stiga 

snabbare än väntat, men även 2022 räknar SKR med hög tillväxt. En större 

del av den förutspådda konjunkturuppgången är därmed avklarad redan vid 

2021 års utgång. 
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Konsekvenser för Kramfors kommun 

Prognosen innebär att skatteintäkter och generella statsbidrag för 2021 

kommer att uppgår till 25 Mnkr mer än vad mål- och resursplanen kunnat ta 

hänsyn till. Cirkuläret är givetvis en prognos, men med hög träffsäkerhet  

eftersom året snart är slut. 

Förslaget är att kommunfullmäktige snarast beslutar om utökade ramar för 

innevarande år. Dessa nya ramar kan därmed beaktas när delårsbokslutet 

sammanställs.  

Att skjuta upp beslutet skulle ge konsekvensen att finansförvaltningen 

redovisar ett kraftigt överskott medan flera av nämnderna riskerar att inte 

hålla sina budgetramar. 

Om denna prognos funnits tillgänglig när budgetutrymmet i nuvarande mål- 

och resursplanen fastställdes, hade sannolikt mer resurser fördelats till 

nämnderna. 

Förslaget till fördelning för 2021 

1. Välfärdsnämnden (VN) tilldelas 13,0 Mnkr. För VN handlar det 

främst om att de stora extrakostnaderna som pandemin medför inte 

längre kompenseras från staten, men även det faktum att pandemin 

orsakat att effektiviseringar i linje med den handlingsplan som finns 

inte kunnat genomföras fullt ut och i den takt som varit planerad.  

2. Bildningsnämnden (BN) tillförs 3,5 Mnkr. För BN handlar det främst 

om konsekvenser av Migrationsverkets beslut att avveckla sin 

verksamhet i Kramfors. Beslutet kom sent och vidtagna åtgärder 

hinner inte få effekt under innevarande år. Tillskottet ska även 

kompensera för att fördelningen av schablonbidraget för åtgärder 

inom SFI inte anpassats till genomförda organisatoriska förändringar. 

3. Produktionsnämnden (PN) ges ett tillskott på 1,5 Mnkr. För PN 

handlar det främst om kompensation för minskade intäkter för kost- 

och IT-verksamheterna.  

4. Kommunstyrelsen (KS) tillskjuts 1,0 Mnkr. KS har beslutat om 

åtgärder för att ta ett starkare grepp om organisationens gemensamma 

ledning och styrning. Med resurser för verksamhetsutveckling, 

projektstyrning och kompetenshöjande insatser ges bättre 

förutsättningar för en högre ambitionsnivå. 
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5. Pensionskostnaderna ökar med 6,0 Mnkr till följd av ett ökat 

livslängdsantagande. Finansförvaltningen kompenseras därför med 

motsvarande summa.  

Förslaget innebär att den budgeterade resultatnivån på + 15 Mnkr för 2021 

ligger fast. Förslaget innebär inte att arbetet med handlingsplaner inom 

främst bildning och välfärd för en budget i balans och effektivare 

verksamheter ska påverkas. Det arbetet måste fortsätta och snarare snabbas 

på för att långsiktigt anpassa utbud och verksamhet efter tillgängliga 

resurser. De tillskott som beskrivs ovan är inte ramhöjande och påverkar 

därför inte 2022. 

Förslaget till fördelning för 2022 

För 2022 innebär prognosen en marginell minskning som uppgår till 2,8 

Mnkr.  I den bedömningen finns då inte höstens budgetproposition beaktad 

och inte heller de nationella beslut som kommer att fattas under valåret 2022.  

Förslaget är att den budgeterade resultatnivån på + 25 Mnkr sänks till + 20 

Mnkr samt att kommunstyrelsens ram utökas med 2,2 Mnkr. 

Pengar krävs för att stärka satsningen på en kommungemensam ledning och 

styrning. Genom att ta ett samlat grepp om övergripande utvecklingsfrågor 

och därmed en strategisk styrning ska de gemensamma strukturerna 

förtydligas så att en tydlig röd tråd genomsyrar all verksamhet. Målet är att 

stärka samspelet i organisationen och förbättra målstyrningen.  

Konkret ska det kommungemensamma lednings-, innovations- och 

utvecklingsarbetet samordnas och ett helhetsgrepp skapas för att säkerställa 

ett bra genomförande av de politiska målen och en sammanhållning kring 

gemensamma mål och resurser.  

Det enskilt viktigaste utvecklingsområdet är att stärka digitaliseringsarbetet 

så att resurser tillförs för att tillgänglig teknik ska komma verksamheterna 

till gagn. Bildnings- och välfärdsnämndens verksamheter har högsta prioritet 

i detta arbete. 

Samråd 

I beredningen av ärendet har kommundirektören, den biträdande 

kommundirektören och ekonomichefen samverkat. 
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Deltar ej i beslutet 

Ida Stafrin (C), Ander Åkerman (C), Birgitta Widerberg (C), Bertil Böhlin 

(C) väljer att ej delta i beslutet.  

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder  

Revisorerna 

Ärendet kopplas i diariet ihop med besluten om mål- och resursplanerna för 

såväl 2021 (Dnr. 2020/309) som för 2022 (Dnr. 2021/87).  
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§ 106 Dnr: 2021/22 

Rapport från kommunledningsförvaltningen 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

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

Ärendet 

Medarbetare 

Jämför man juli 2020 med juli 2021 har antalet tillsvidareanställda ökat med 

24 medarbetare, samtidigt som tidsbegränsade anställningar exklusive 

vikariat har minskat med 9.  

Sjukfrånvaron för perioden januari till juli har minskat från 8,77 % till 8,12 

%. 

Rapporten redovisar även arbetsläget för de 5 särskilda uppdrag som utdelats 

och den samlade bedömningen är att vi är på väg men det är ett långsiktigt 

arbete och något som behöver läggas upp i en flerårsplan. Alla aktiviteter 

kan inte genomföras på ett år för det skulle inte heller verksamheten orka 

och klara av att ta emot.  

Ekonomi 

Ekonomiavsnittet redovisar nämndernas resultat och utvecklingen av skatter 

och statsbidrag. 

Senaste skatteunderlagsprognosen visar en positiv avvikelser med 25 mnkr 

mot budgeterade skattemedel 2021. Det är välkommet då behovet är större 

än de resurser som finns. Detta möjliggör en tilläggsbudgering till 

nämnderna som skapar ett andrum att fokusera på handlingsplanerna och det 

omställnings- och effektiviseringsarbete som behövs göras i verksamheterna. 

Nettokostnadsnivån är fortsatt hög och avsaknaden av ersättning för 

merkostnader pga Covid förklarar en del. Handlingsplaner för en ekonomi i 

balans är fortsatt av stor vikt för att bryta trenden.  

Kramforsbon 
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Kapitlet redovisar befolkningsförändringar för kvartal två 2021 samt en 

omfattande redovisning av avdelningens pågående arbete. I den här 

rapporten lyft bland annat företagsklimatet, vindkraften och besöksnäringen 

fram. Avsnittet avslutas med näringslivschefens kommentarer.  

I den här rapporten finns aven ett avsnitt från Miljö- och byggavdelningen 

där chefen summera och reflekterar over årets första sex månader. 

Krishantering 

Kapitlet redovisar statistik samt korta kommentarer om Coronahanteringen.  

Beslutsunderlag 

Rapport från kommundirektören, 2021-09-14 

Bilaga – personalnyckeltal 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Förvaltningschefer 

Revisionen 

Kommunfullmäktige 
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§ 107 Dnr: 2021/16 

Anmälan om delegationsbeslut 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

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.  

 

 Delegationsbeslut om bidrag för konstutställningsverksamhet 2021 (1 sidor) 

 Delegationsbeslut om bidrag för filmstudioverksamhet 2021 (1 sidor) 

 Delegationsbeslut för uppskjuten organisationsförändring för stödet till 

överförmyndarnämnden (2 sidor) 

 Delegationsbeslut mob 210531 till 2021-08-29 (9 sidor) 

 Delegationsbeslut om bidrag för scenkonstverksamhet, 2021 (1 sidor) 

 Delegationsbeslut om ny belysning i Latbergsbacken (1 sidor) 

 Delegationsbeslut om deltagande i länsgemensam operatörsupphandling (1 

sidor) 

 Delegationsbeslut om uppförande av multiarena i Nyland (2 sidor) 

 Delegationsbeslut tungtransport 210619-210728 (1 sidor) 

 Delegationsbeslut tungtransport Dockstavarvet (1 sidor) 

 Delegationsbeslut Upphandling av ekonomisystem (1 sidor) 

 Delegationsbeslut Begäran om utlämnande av handling, upphandling 

ekonomisystem (2 sidor) 

 Delegationsbeslut Bidrag till studieorganisationerna, 2021 (2 sidor) 
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 Delegationsbeslut Bidrag till hembygdsföreningar, 2021 (2 sidor) 

 Delegationsbeslut bidrag övrigt kulturstöd, Big In Kramfors 2 (1 sidor) 

 Delegationsbeslut bidrag övrigt kulturstöd, Big In Kramfors (1 sidor) 

 Delegationsbeslut bidrag övrigt kulturstöd, Norra Orienten (1 sidor) 

 Delegationsbeslut bidrag övrigt kulturstöd, Svanö Folkets husförening (1 

sidor) 

 Delegationsbeslut bidrag övrigt kulturstöd, Unga Örnar (1 sidor) 

 Delegationsbeslut bidrag övrigt kulturstöd, Tingshusets vänner (1 sidor) 

Miljö och bygg 

Delegationsbeslut miljö- och bygg 31 maj till 29 augusti 2021 

 

Diarieår Diarielöpnummer Rubrik                                                  Ärendekod                         

2021 855 

Tillfällig utökning av serveringstid till kl. 02:00 

den 3 juli 2021 - Björkuddens hotell ALK -TR 

2021 959 

Beslut om stadigvarande serveringstillstånd till 

allmänheten - Hillside Kitchen AB ALK -TR 

2021 640 

Beslut om stadigvarande serveringstillstånd till 

allmänheten - Veåsands Skärgårdsbistro ALK -TR 

2021 913 Beslut om förlängt sophämtningsintervall AVFALL 

2021 870 Beslut om kompostering AVFALL 

2021 789 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2021 678 Beslut om avlopp för BDT AVL 

2019 378 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2021 853 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2018 227 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2018 231 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2021 923 Beslut om avlopp för BDT AVL 

2021 545 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2021 748 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2019 848 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2021 594 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2021 597 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2021 722 Beslut om sluten tank för WC. AVL 

2021 544 Beslut om avlopp för BDT AVL 

2021 590 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2021 974 Beslut om avlopp för BDT AVL 
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2021 714 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2021 568 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2018 1135 Beslut om avlopp för BDT AVL 

2021 632 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2021 426 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2021 566 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2019 527 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2021 560 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2019 197 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2021 481 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2021 223 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2018 266 Beslut om avlopp för BDT + torrtoa AVL 

2021 665 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2021 717 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2021 786 Föreläggande om komplettering av handlingar BYG 

2021 494 

Bygglov och startbesked för tillbyggnad, inglasat 

uterum BYG 

2021 265 Bygglov bostadshus och garage BYG 

2021 265 Startbesked för bostadshus med eldstad BYG 

2021 265 Startbesked garage BYG 

2021 764 Bygglov för bostadshus BYG 

2021 470 startbesked lämnas för ytbehandling(del2) BYG 

2021 470 Startbesked lämnas för monteringshall (del1) BYG 

2021 740 Föreläggande om komplettering av handlingar BYG 

2021 32 Startbesked för fritidshus BYG 

2021 380 Bygglov för nybyggnad av fritidshus BYG 

2021 380 Startbesked för fritidshus BYG 

2021 700 Föreläggande om komplettering av handlingar BYG 

2021 700 Föreläggande om komplettering av handlingar -  BYG 

2021 781 Föreläggande om komplettering av handlingar BYG 

2021 781 Bygglov för industri- och lagerbyggnad BYG 

2021 670 Föreläggande om komplettering av handlingar BYG 

2021 670 Startbesked för komplementbyggnad Attefall BYG 

2021 680 Startbesked för Braskamin BYG 

2021 712 Startbesked för eldstad BYG 

2021 231 Bygglov för tillbyggnad av fritidshus BYG 

2021 231 Startbesked tillbyggnad av fritidshus BYG 

2021 675 

Startbesked lämnas för väsentlig ändring av 

ventilation och brandskydd BYG 

2021 828 

Bygglov och Startbesked för tillbyggnad av 

bostadshus med inglasat altan BYG 
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2020 693 Interimistiskt slutbesked till 2021-07-01 Pelles BYG 

2021 726 Föreläggande om komplettering av handlingar BYG 

2021 718 föreläggande om komplettering av handlingar BYG 

2021 718 Bygglov för fritidshus BYG 

2021 759 Föreläggande om komplettering av handlingar BYG 

2021 471 Startbesked för fritidshus BYG 

2021 649 

Bygglov och startbesked för fasadändring, 

inglasning BYG 

2020 1118 

Tillfälligt bygglov för bodetablering med 

parkering och etableringsyta BYG 

2016 1368 Föreläggande om komplettering av handlingar BYG 

2021 754 

Bygglov för ändrad användning av del av lagerhus 

3 till serveringsyta BYG 

2021 754 

Slutbesked för ändrad användning av del av 

lagerhus 3 till serveringsyta BYG 

2021 1039 Startbesked för eldstad BYG 

2021 679 Startbesked lämnas för Eldstad BYG 

2021 486 

Bygglov och startbesked för tillbyggnad av 

bostadshus BYG 

2021 569 Startbesked för Attefallstillbyggnad BYG 

2021 832 föreläggande om komplettering av handlingar BYG 

2021 832 Startbesked för väsentlig ändring av ventilation BYG 

2017 138 Slutbesked för transformatorstation BYG 

2020 666 

Bygglov och Startbesked för eldstad och 

vindskydd BYG 

2020 1640 Slutbesked för hiss BYG 

2021 677 Startbesked för braskamin samt ny skorsten BYG 

2021 609 

Bygglov och startbesked för tillbyggnad av 

fritidshus BYG 

2021 760 Startbesked för eldstad BYG 

2021 760 Slutbesked för eldstad BYG 

2021 782 Föreläggande om komplettering av handlingar BYG 

2021 782 

Bygglov för carport med förråd, växthus och 

jordkällare BYG 

2021 1065 Startbesked för eldstad BYG 

2021 525 Bygglov för maskinhall BYG 

2021 525 Startbesked för maskinhall BYG 

2021 917 Startbesked för Braskamin BYG 

2021 288 Bygglov för tillbyggnad av gäststuga BYG 

2021 750 Bygglov för sjöbod BYG 

2020 263 Bygglov och startbesked lämnas för sandförråd BYG 

2021 926 Startbesked för hiss BYG 
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2021 1042 

Bygglov och Startbesked för uppställning av 

sushivagn BYG 

2021 327 Delstartbesked för grundläggning/källare BYG 

2021 570 Föreläggande om komplettering av handlingar BYG 

2021 570 Beslut om bygglov för garage BYG 

2021 1045 Startbesked för eldstad BYG 

2021 620 Bygglov och Startbesked för teknikbod BYG 

2021 448 

Startbesked för nybyggnad av fritidshus med 

eldstad BYG 

2021 474 

Startbesked för ändrad användning av del av 

industrilokal till padelhall med 2st Padelbanor BYG 

2021 466 Föreläggande om komplettering av handlingar BYG 

2021 466 

Bygglov för påbyggnad av garage med en 

boendevåning BYG 

2021 424 

Startbesked för tillbyggnad av livsmedelsaffär - 

butik/post BYG 

2021 578 Bygglov och Startbesked för garage BYG 

2021 607 

Bygglov och Startbesked för tillbyggnad av 

bostadshus, inglasat uterum BYG 

2018 851 Slutbesked för tillbyggnad av bostadshus, uterum BYG 

2017 171 Slutbesked eldstad BYG 

2021 778 Bygglov och Startbesked för fiberteknikbod BYG 

2021 822 Bygglov för nybyggnad av bostadshus BYG 

2021 723 Bygglov och Startbesked för fasadändring BYG 

2021 368 Bygglov för garage/förråd BYG 

2021 589 bygglov för fritidshus BYG 

2021 106 Slutbesked för eldstad BYG 

2021 695 Bygglov med startbesked BYG 

2021 667 Startbesked för Attefallsbyggnad, växthus BYG 

2021 1033 Föreläggande om komplettering av handlingar BYG 

2020 340 Slutbesked Attefallsbyggnad BYG 

2021 25 Startbesked för fritidshus BYG 

2021 542 Bygglov för fritidshus och komplementbyggnad BYG 

2021 1000 Föreläggande om komplettering av handlingar BYG 

2021 565 Bygglov för fritidshus BYG 

2021 565 Startbesked för fritidshus BYG 

2021 708 Startbesked för braskamin med ny skorsten BYG 

2021 708 Slutbesked eldstad och övriga åtgärder BYG 

2021 774 föreläggande om komplettering av handlingar BYG 

2021 775 Föreläggande om komplettering BYG 

2021 587 Tidsbegränsat bygglov och startbesked BYG 

2020 1167 Slutbesked för Linbana BYG 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

57(64) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-14 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

2020 1167 Slutbesked för dalstation och toppstation BYG 

2021 326 Slutbesked för parkering BYG 

2021 214 

Bygglov för tillbyggnad av ladugård, slakteri och 

slakthall BYG 

2021 1068 Startbesked för eldstad BYG 

2021 840 Bygglov och startbesked för tillbyggnad BYG 

2021 182 

Interimistiskt slutbesked för ändrad användning av 

lokal/restaurang till gym BYG 

2021 537 Bygglov och startbesked för förråd med bastu BYG 

2021 274 Slutbesked eldstad BYG 

2021 191 Bygglov och startbesked för garage BYG 

2021 535 Föreläggande om komplettering av handlingar BYG 

2021 535 

Bygglov för tillbyggnad av bostadshus med 

inglasat uterum BYG 

2021 659 Bygglov för fritidshus BYG 

2021 659 Startbesked för fritidshus BYG 

2021 735 Startbesked för trapphiss BYG 

2021 797 Startbesked för eldstad  BYG 

2021 992 Startbesked för eldstad BYG 

2021 1089 Startbesked för eldstad, befintlig skorsten BYG 

2021 643 

Bygglov och startbesked för ändrad användning av 

växthus – utökning med grillcafé med servering BYG 

2021 643 Slutbesked, ändrad användning BYG 

2021 511 Bygglov och startbesked för gäststuga BYG 

2020 758 Slutbesked för pumphus BYG 

2019 824 Slutbesked för fritidshus BYG 

2021 381 Bygglov för båthus BYG 

2021 999 Startbesked för eldstad i bef skorsten BYG 

2020 604 

Slutbesked lämnas för komplementbyggnad, 

Attefall BYG 

2021 556 Startbesked för Attefallhus BYG 

2021 414 

Startbesked för tillbyggnad av bostadshus med 

inglasat uterum BYG 

2021 493 Bygglov för tillbyggnad av fritidshus BYG 

2020 356 Slutbesked för garage BYG 

2020 1493 

Tidsbegränsat bygglov för förlängning av tillfälligt 

uppställda kontorsbaracker BYG 

2020 818 Startbesked för fritidshus BYG 

2020 983 Slutbesked fritidshus och eldstad BYG 

2020 870 Slutbesked för altan BYG 

2021 1011 Startbesked för braskamin i befintlig skorsten BYG 

2021 624 Föreläggande om komplettering av handlingar BYG 
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2021 615 Bygglov och startbesked för tunnelväxthus BYG 

2021 732 Bygglov för sommarkiosk BYG 

2020 1327 

Slutbesked för tillbyggnad av servicebyggnad med 

kök och toaletter (Grundläggning) BYG 

2020 1327 

Slutbesked för tillbyggnad av servicebyggnad med 

kök och toaletter BYG 

2021 611 Bygglov för Info- och vändplats BYG 

2021 810 Startbesked för eldstad BYG 

2021 810 Slutbesked eldstad BYG 

2019 1730 Slutbesked för fritidshus BYG 

2020 740 

Startbesked lämnas för Hus A och Hus B med 

camping BYG 

2020 740 Slutbesked för Hus A och del av camping (del1) BYG 

2019 84 Slutbesked för fritidshus BYG 

2021 507 

Bygglov och startbesked för tillbyggnad av 

reception med terrasser, takade terrasser, dusch, 

tillbyggnad med reception och ändring av 

planlösning BYG 

2021 507 

Startbesked för ombyggnad/tillbyggnad av 

reception med takade altaner, dusch, utökning av 

reception och ändring av planlösning BYG 

2021 553 

Bygglov för tillbyggnad av 

restaurang/samlingslokal med takad altan och 

terrasser på tak BYG 

2019 144 

Slutbesked för nybyggnad av köksrestaurang och 

samlingslokal BYG 

2021 315 

Bygglov och startbesked för ändrad användning av 

industri och lagerbyggnad till personalutrymme 

och kontor BYG 

2021 837 Tidsbegränsat bygglov för matvagn BYG 

2021 574 startbesked för fritidshus och komplementbyggnad BYG 

2021 47 Slutbesked för barkhus BYG 

2021 915 Startbesked för eldstad BYG 

2021 526 Föreläggande om komplettering av handlingar BYG 

2021 526 Bygglov och startbesked BYG 

2021 592 Slutbesked eldstad BYG 

2021 860 Startbesked för Attefall förråd BYG 

2021 303 Bygglov och startbesked för ändrad användning BYG 

2021 444 Föreläggande om komplettering av handlingar BYG 

2021 444 Startbesked för komplementbyggnad BYG 

2021 573 Förhandsbesked för bostadshus BYGF 

2021 684 Föreläggande om komplettering av handlingar BYGF 
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2021 636 

Förhandsbesked för tillverkning, handel och 

turism på 

Vibyggerå-Berg 5:4 BYGF 

2020 96 Slutbesked för uppförande av väg BYGM 

2021 922 Startbesked för rivning av fritidshus BYGR 

2021 771 Startbesked för rivning av förråd BYGR 

2021 690 Startbesked för rivning av nedbrunnet bostadshus BYGR 

2021 1094 Rivningslov och startbesked för båthus BYGR 

2021 1050 Startbesked för rivning av nedbrunnet bostadshus BYGR 

2020 873 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd BYGT 

2021 685 

Bekräftelse på anmälan om lokal för hygienisk 

behandling HÄL 

2021 737 Beslut om miljösanktionsavgift KÖLD 

2021 651 Beslut om miljösanktionsavgift KÖLD 

2021 522 Beslut om miljösanktionsavgift KÖLD 

2021 749 

Beslut om registrering av livsmedelsanläggning 

M/S Katarina LIV 

2021 814 

Beslut om registrering av SFB 6179 - Nyhamns 

Båtcharter AB LIV 

2021 1012 

Beslut om inklassning och årlig kontrollavgift - 

Marinservice Höga Kusten - Ådalen LIV 

2021 961 

Beslut om inklassning och årlig kontrollavgift - 

Nyhamns Båtcharter AB LIV 

2021 1036 Beslut om registrering av Sushivagn LIV 

2021 983 

Beslut om registrering av livsmedelsanläggning - 

Restaurang LAT AB LIV 

2021 783 

Beslut om inklassning och årlig kontrollavgift - 

PAB Bageri LIV 

2021 956 

Beslut om registrering av livsmedelsanläggning - 

Hillside Kitchen AB LIV 

2021 807 

Kontrolltid och årlig avgift Veåsands 

Skärgårdsbistro LIV 

2021 738 

Beslut om inklassning och årlig kontrollavgift 

Nisas Thaimat LIV 

2021 806 

Beslut om inklassning och årlig kontrollavgift - 

Hörsångs Camping och havsbad AB LIV 

2021 8 

Positivt yttrande över psalmsång på torget i 

Kramfors en lördag i månaden. MH-ÖVR 

2021 8 

Positivt yttrande över streetbasket på vändplanen 

på Bergomsvägen den 19 juni MH-ÖVR 

2021 8 Positivt yttrande över bilbingo i Frånö MH-ÖVR 

2021 8 

Positivt yttrande med villkor för tivoli på 

Ådalshallens parkering 19-21 augusti MH-ÖVR 
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2021 716 

Föreläggande om skogsbruksåtgärder i 

vattenskyddsområde MH-ÖVR 

2021 601 

Positivt yttrande över uteservering med villkor för 

öppettid MH-ÖVR 

2021 715 

Föreläggande om försiktighetsmått vid avverkning 

och återplantering inom vattenskyddsområde MH-ÖVR 

2021 1071 

Positivt yttrande över marknad på Mannaminne 

den 2 oktober 2021. MH-ÖVR 

2021 1072 

Positivt yttrande över bilträff på Dannero travbana 

21 augusti 2021 MH-ÖVR 

2021 1015 

Positivt yttrande över fordonsträff vid 

Centrumlokalen i Ullånger den 28 augusti. MH-ÖVR 

2021 635 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd MH-ÖVR 

2021 1105 

Positivt yttrande över folkracetävling den 11 

september 2021 MH-ÖVR 

2021 765 Svar på yttrande om transport av farligt avfall MILJÖ 

2021 152 Svar på miljörapport via smp - Svevia Angsta MILJÖ 

2021 457 Svar på miljörapport via smp - Ådalens MILJÖ 

2021 440 

Svar på miljörapport via smp - Frölén Kross 

Binböle MILJÖ 

2021 365 Svar på miljörapport via smp - Bollsta sågverk MILJÖ 

2021 383 Svar på miljörapport via smp - Elpress MILJÖ 

2021 418 Svar på miljörapport via smp - Nordhydraulic MILJÖ 

2020 1585 svar miljörapport - Ådalsfrakt MILJÖ 

2021 422 svar på miljörapport Högbergets avfallsanläggning MILJÖ 

2021 755 yttrande om transport av avfall MILJÖ 

2021 831 Yttrande över ansökan transport av avfall MILJÖ 

2021 349 

Yttrande ang. kompletteringsremiss för 

tillståndsansökan - bergtäkt MILJÖ 

2021 357 

Godkännande av miljörapport efter komplettering 

- Malmbergskajens reningsverk MILJÖ 

2021 430 svar på miljörapport Nordic Trout Mjältön MILJÖ 

2018 383 Yttrande till mark- och miljödomstolen MILJÖ 

2021 436 

Svar på miljörapport via smp - Frölén kross 

Kallsta MILJÖ 

2021 672 

Beslut om användning av jordmassor för 

anläggningsändamål. MILJÖ 

2021 1009 Åtalsanmälan för eldning av avfall MILJÖ 

2021 366 Svar på miljörapport via smp - Lugnviks sågverk MILJÖ 

2021 742 

Yttrande ang. behov av komplettering, 

prövotidsutredning Nylands avloppsreningsverk MILJÖ 

2021 341 

Godkännande av miljörapport efter komplettering 

- Nylands avloppsreningsverk MILJÖ 
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2021 752 Yttrande ang. skogsgödsling MILJÖ 

2021 354 

Godkännande av miljörapport efter komplettering 

- Ullångers avloppsreningsverk MILJÖ 

2021 309 Svar på miljörapport via smp - WK Ballast AB MILJÖ 

2021 364 

Svar på miljörapport via smp - Frölén kross 

Yttered MILJÖ 

2021 339 

Godkännande av miljörapport efter komplettering 

- Öds avloppsreningsverk MILJÖ 

2021 431 Svar på miljörapport Mjällomsfisk fiskodling MILJÖ 

2021 1003 Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus STRAND 

2021 1063 

Strandskyddsdispens för ersättning av byggnad, 

detta beslut ersätter tidigare beslut med Dnr: 

MOB-2016-1367 STRAND 

2021 800 Strandskyddsdispens för fritidshus STRAND 

2021 608 Strandskyddsdispens krävs inte i detta ärende STRAND 

2021 692 

Strandskyddsdispens lämnar för 

komplementbyggnad, växthus, mur/plank STRAND 

2021 826 Strandskyddsdispens för att ersätta brygga STRAND 

2021 836 Strandskyddsdispens för gäststuga STRAND 

2021 719 Strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus STRAND 

2021 614 Strandskyddsdispens för komplementbyggnad STRAND 

2021 804 

Positivt yttrande över strandskyddsdispens för 

ytterligare ett hus på fastigheten STRAND 

2021 901 Strandskyddsdispens för ersättning av brygga STRAND 

2021 966 Beslut om jordvärmepump VPUMP 

2021 984 Beslut om jordvärmepump VPUMP 

2021 912 Beslut om bergvärmepump VPUMP 

2021 713 Beslut om bergvärmepump VPUMP 

2021 1078 Beslut om avlopp för WC+BDT VPUMP 

2021 843 Beslut om bergvärmepump VPUMP 

2021 1066 Beslut om bergvärmepump VPUMP 

2021 1097 Beslut om bergvärmepump VPUMP 

2021 741 Beslut om bergvärmepump VPUMP 

2021 766 Beslut om bergvärmepump VPUMP 

2021 815 Beslut om bergvärmepump VPUMP 

2021 1046 Beslut om bergvärmepump VPUMP 

2021 701 Beslut om bergvärmepump VPUMP 

2021 602 Beslut om bergvärmepump VPUMP 

2021 838 Beslut om bergvärmepump VPUMP 

2021 1041 Beslut om bergvärmepump VPUMP 

2021 1017 Beslut om bergvärmepump VPUMP 
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§ 108 Dnr: KS 2021/15 

Delgivning 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

Notera delgivningarna till protokollet 

Ärendet 

1. 2021-06-16_NHU_bilaga6 (3 sidor) 

2.  2021-06-16_NHU_bilaga8 (9 sidor) 

3.  2021-06-16_NHU_bilaga7 (6 sidor) 

4.  2021 mars-april Skolchefens rapport (5 sidor) 

5.  2021-06-16_NHU_bilaga9 (7 sidor) 

6.  Beslut Sollefteå ks 210817 § 123 Statligt och kommunalt driftstöd 

till Höga Kusten Ariport (4 sidor) 

7.  Bolagstämmoprotokollet Mediateknik AB utan PN (21 sidor) 

8.  Bolagstämmoprotokollet Höga Kusten Airport AB utan 

personnummer (17 sidor) 

9.  Delårsrapport per 2021-04-30 välfärd (8 sidor) 

10.  Justerat protokoll BN 2021-06-09 (28 sidor) 

11.  Handlingsplan 2021 Bildningsnämnden (6 sidor) 

12.  Handlingsplan budget 2021 välfärd (4 sidor) 

13.  justerat styrelseprotokoll HKA 26 maj 2021 (14 sidor) 

14.  Kf 210621 § 38 Delårsrapport per 2021-04-30 (3 sidor) 

15.  Justerat protokoll PN 2021-06-09 (24 sidor) 

16.  Kf 210621 § 39 Årsbudget 2022 med flerårsplan 2023-2024 för 

Kramfors kommun (5 sidor) 

17.  Kf 210621 § 49 Ansvarsfrihet för Bildningsnämnden 

verksamhetsåret 2020 (3 sidor) 
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18.  Kf 210621 § 48 Ansvarsfrihet för styrelse och nämnder för 

verksamhetsåret 2020 för Kramfors kommun (2 sidor) 

19.  Kf 210621 § 50 Ansvarsfrihet för Välfärdsnämnden verksamhetsåret 

2020 (3 sidor) 

20.  Månadsbokslut april 2021 bildning (2 sidor) 

21.  NHU 210512 Bilaga 16 PM om uppföljning av Ostkustbanan 2015 

AB verksamhet 2020 (3 sidor) 

22.  NHU 210512 Bilaga 14 PM om uppföljning av KTMs verksamhet 

2020 (4 sidor) 

23.  NHU 210512 Bilaga 26 Region Västernorrlands 

kollektivtrafikpolitiska program 2021 (6 sidor) 

24.  NHU 210512 Bilaga 27 180220 Samarbetsavtal för KTM (4 sidor) 

25.  NHU 210512 Bilaga 28 Region Västernorrland 

kollektivtrafikpolitiska program (1 sidor) 

26.  Protokoll Bildningsnämnden 201-06-02 § 36 Månadsbokslut april 

2021 (3 sidor) 

27.  NHU 210512 Bilaga 29 Region Västernorrlands 

kollektivtrafikpolitiska program 2019-2023 (3 sidor) 

28.  Protokoll Bildningsnämnden 2021-06-02 § 35 (2 sidor) 

29.  Protokoll PN 210609 § 35 Reviderad kostriktlinje (2 sidor) 

30.  Protokoll VN 2021-06-03 § 34 Uppföljning 2021, 

välfärdsförvaltningen (3 sidor) 

31.  Protokoll VN 3 juni - utan sekretess (40 sidor) 

32.  Protokoll VN 2021-06-03 § 35 Delårsrapport per den 30 april 2021, 

välfärdsförvaltningen (4 sidor) 

33.  Protokoll VN 2021-06-03 § 39 Yttrande på revisionsrapport 

Grundläggande granskning (4 sidor) 

34.  Protokoll VN 2021-06-03 § 40 Yttrande på revisionsrapport 

granskning av insatser för barn och unga (4 sidor) 

35.  Protokoll VN 2021-06-03 § 42 Yttrande på revisionsrapport 

Granskning av styrmodell (3 sidor) 
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36.  Protokoll VN 2021-06-03 § 41 Yttrande på revisionsrapport 

Uppföljande granskning avseende upphandling (3 sidor) 

37.  Protokollsutdrag § 74 Remiss från KTM Remiss för beslut hos 

kommunalförbundets medlemmar Bussgods i Västernorrland ABs 

framtid (6 sidor) 

38.  Protokollsutdrag 210512 § 52 Uppföljning av årsredovisning för 

KTM 2020 (2 sidor) 

39.  Protokollsutdrag NHU 210512 § 53 Uppföljning av årsredovisning 

för Ostkustbanan 2015 AB 2020 (1 sidor) 

40.  Protokollsutdrag NHU 210512 § 63 Kollektivtrafikpolitisk 

handlingsplan 2022 (1 sidor) 

41.  Riktlinje för måltidsverksamhet (7 sidor) 

42.  Styrelseprotokoll Mediateknik AB utan PN (10 sidor) 

43.  Verksamhetsplan 2021 med budget för bildningsnämnden -1 (13 

sidor) 

44.  Yttrande Granskning av styrmodell (2 sidor) 

45.  Yttrande- Grundläggande granskning (3 sidor) 

46.  Uppföljning 2021-06-03, välfärd (27 sidor) 

47.  Yttrande- Insatser för barn och unga (4 sidor) 

48.  Yttrande- Uppföljande granskning upphandling (2 sidor) 




