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Närvaro
Tjänstgörande ledamöter
Malin Svanholm (S), ordf. deltar via
Teams.
Jon Björkman (V) vice ordf. deltar via
Teams.
Peter Hedberg (S) deltar via Teams.
Robert Larsson (S) deltar via Teams.
Tommy Swärdh (S) deltar via Teams.
Siw Sachs (S) deltar via Teams.
Eleonora Asplund (S), deltar via Teams
Susanne Viklund (S) deltar via Teams,
tjänstgörande ers.
Nina Orefjärd (V) deltar via Teams,
Ida Stafrin (C) deltar via Teams.
Anders Åkerman (C) deltar via Teams.
Anna Strandh Proos (M) deltar via
Teams.
Birgitta Widerberg (C) deltar via Teams.
§64
Inga-Britt Andersson (C) tjänstgörande
ers, deltar via Teams.§ 64-86
Bo Grafström (KD) deltar via Teams.
Björn Sjödin (SD) deltar via Teams.

Ej beslutande ersättare
Gudrun Sjödin (S) deltar via Teams.
Lisbeth Boman (S) deltar via Teams.
Sofie Hellman (S) deltar via Teams.
Thomas Näsholm (S) deltar via Teams.
Inga-Britt Andersson (C) deltar via Teams.§
64
Jari Merikanto (M) deltar via Teams.
Peter Andelid (L) deltar via Teams.

Övriga närvarande tjänstepersoner
Henrik Ericson, nämndsekreterare
Peter Carlstedt, kommundirektör deltar digitalt § 64, § §67 - 86
Malin Rydmark, ekonomichef, deltar digitalt § 64
Siv Sundström, chef miljö- och byggavdelningen, deltar digitalt § 64
Maria Hedman, chef administrativa enheten, deltar digitalt § 64
Erika Sjögren, verksamhetsutvecklare, deltar digitalt § 64
Susanne Königson, chef samhällsavdelningen, deltar digitalt § 64
Stefan Välijeesiö, samhällsplanerare, deltar digitalt § 64
Sofia Larsson, hållbarhetsutvecklare, deltar digitalt § 64
Peter Levin, avdelningschef, deltar digitalt § 64
Andreas Gylling, näringslivs- och utvecklingsenheten, deltar digitalt § 64
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§ 64

Dnr: KS 2021/18

Information
Slutlig beslutsinstans
Kommunstyrelsen
Beslut
Lägga informationen med godkännande till handlingarna.
Ärendet
Kommunstyrelsen får ta del av följande information:

Justerandes sign

-

Stefan Välijeesiö, samhällsplanerare, och Sofia Larsson,
hållbarhetsutvecklare, informerar om projektet ”Fossilfri
fordonsflotta”.

-

Malin Rydmark, ekonomichef, informerar om senaste
delårsrapporten och prognosen.

-

Andreas Gylling, näringslivs- och utvecklingsenheten, informerar om
projektet ”Höga kusten friluftsteater”

-

Peter Carlstedt, kommundirektör, och Susanne Königson, chef
samhällsavdelningen, informerar om kommunledningsförvaltningens
rapport.

-

Kommunstyrelsen ges möjlighet att ställa frågor med anledning av
ärendelistan.
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§ 65

Dnr: MOB-2018-806

Ansökan om utdömande av vite
Slutlig beslutsinstans
Kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen ansöker hos Mark- och miljödomstolen om utdömande av
vite på 22 500 kr mot
, med
, enligt
beslut daterat 2020-11-24, dnr 2018-806.
Lagstöd
Enligt 11 kap 37 § i plan- och bygglagen (2010-900) prövas frågor om
utdömande av vite av mark- och miljödomstol.
Skäl till beslut
Vid ett tillsynsbesök den 20 april 2021 kunde miljö och bygg konstatera att
det fortfarande stod fem uttjänta bilar på fastigheten och inga åtgärder hade
gjorts på fastigheten i övrigt. Föreläggandet daterat den 24 november 2020 är
därmed inte uppfyllt till fullo och vite ska dömas ut.
Ärendet
Den 24 november 2020 beslutade kommunstyrelsen att ägaren till
fastigheten
, skulle vidta följande åtgärder inom 3
månader från det att beslutet vunnit laga kraft:
1. Frakta bort det skräp som finns på tomten. Det består av lastpallar,
gamla brädor, järnskrot, trasiga krukor, glas m.m.
2. Laga takutsprånget på baksidan av huset och koppla ihop hängrännan
med stuprännan.
3. Forsla bort de uttjänta bilarna med regnr:
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Punkt 1 & 2 ovan förenas med ett vite på 5 000 kronor vardera om de inte är
åtgärdade till utsatt datum. Punkt 3 ovan förenas med ett vite på 2500 kronor
för varje bil som är kvar på fastigheten efter utsatt datum.
Beslutet delgavs den 21 januari 2021och har vunnit laga kraft. Beslutet
överklagades inte.
Den 20 april 2021 gjordes ett uppföljande besök på tomten. Besöket var
föranmält men fastighetsägaren var inte med. Vid besöket kunde vi
konstatera att inga åtgärder vidtagits på huset eller tomten. Av bilarna så var
de med regnr
borttagna, övriga bilar var kvar. För
punkt 3 i föreläggandet uppgår då vitet till 12 500 kr.
Den 20 april 2021 skickade miljö och bygg ett mail till fastighetsägaren om
platsbesöket och informerade att kommunstyrelsen kommer att ansöka om
utdömande av vite, då föreläggandet inte har följts.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut - Föreläggande om uppstädning och upprustning på
fastigheten
(2020-11-24)
Delgivningsbekräftelse på föreläggandet (2021-01-25)
Bilaga med bilder från besöket den 20 april 2021
Mailkonversation om resultatet av uppföljningen (2021-04-20 & 21)
Överklagningshänvisning
Detta beslut går inte att överklaga.
Beslutet skickas till
Miljö- och byggavdelningen, som vidaresänder beslutet till berörda.
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§ 66

Dnr: MOB-2018-806

Begäran om verkställighet
Slutlig beslutsinstans
Kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ansöka om verkställighet av
kommunstyrelsens beslut 2020-11-24, diarienr MOB-2018-806.
Lagstöd
Plan- bygglagen (2010:900) 11 kap. 27 §.
Skäl till beslut
Kommunstyrelsen har bedömt att fastigheten inte uppfyller kraven i planoch bygglagen kap. 8 kap. 14-15 §. Tomten och byggnaden ger ett ovårdat
intryck och det har sett ut såhär under en längre tid. Första ärendet på
fastigheten startade under 2016 efter att miljö och bygg fått in klagomål om
flertalet bilar på tomten. Ärendet avslutades efter att fastighetsägaren lovat
att vidta åtgärder. Så har inte skett och flera klagomål har inkommit sedan
dess. Det senaste föreläggandet i detta ärende förenades med vite. Trots detta
har föreläggandet inte följts.
En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att betydande olägenheter för
omgivningen inte uppkommer. Fastigheten ligger inom detaljplan och är väl
synlig för allmänheten då den är belägen mitt i
. Miljö
och bygg har fått in många klagomål på fastigheten från närboende och det
är tydligt att den orsakar olägenhet för omgivningen. Fastighetsägaren har
lovat att utföra åtgärderna upprepade gånger, men hittills har väldigt lite
hänt. Han har även hänvisat till den pågående pandemin som en
omständighet som gjort att han inte kunna utföra åtgärderna. Pandemin anses
inte vara ett hinder för att städa upp på sin egen fastighet.
Eftersom förutsättningar finns för att vidta åtgärderna på fastighetsägarens
bekostnad, bedöms detta vara den rimligaste lösningen. Fastighetsägaren har
även möjlighet att själv vidta åtgärderna innan Kronofogden verkställer
beslutet och på så vis bespara sig den kostnad ett verkställande skulle
innebära.
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Efter besöket skickades en inspektionsrapport ut den 17 juli 2019.
Fastighetsägaren gavs då tillfälle att rätta till bristerna på frivillig väg innan
den 31 oktober 2019.
Föreläggande
Den 14 november gjordes ett uppföljande besök. Ägaren var inte med vid
besöket. Fastigheten såg då likadan ut, förutom att gräset var klippt.
Den 10 januari 2020 förelade kommunstyrelsen fastighetsägaren att vidta
följande åtgärder innan den 30 april 2020.
1. Frakta bort det skräp som finns på tomten. Det består av lastpallar,
gamla brädor, järnskrot, trasiga krukor, glas m.m.
2. Laga takutsprånget på baksidan av huset och koppla ihop hängrännan
med stuprännan.
3. Forsla bort de uttjänta bilarna med regnr:

Beslutet delgavs inte förrän den 8 mars. Beslutet delgavs med polis, eftersom
den första försändelsen inte hämtades ut. Beslutet överklagades den 14 april,
men det inkom inte inom rätt tid och avvisades därför. Även vårt avvisande
av överklagan överklagades, men Länsstyrelsen avslog detta.
I sin överklagan bad fastighetsägaren även om förläng tid för utförandet
p.g.a. den rådande situationen med COVID-19. Miljö och bygg beslöt att gå
önskemålet till mötes, mest för att delgivningen av beslutet drog ut på tiden
och att tiden för fullgörande därför blev betydligt kortare än tänkt. Ny tid för
fullgörande blev 31 augusti 2020.
Den 29 september 2020 gjordes det uppföljande besöket. Fastighetsägaren
var inte med på plats och ingenting hade hänt på fastigheten.

Föreläggande med vite
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Den 24 november 2020 fattade kommunstyrelsen ett nytt beslut.
Fastighetsägaren förelades att vidta samma åtgärder som tidigare, inom 3
månader från det att beslutet vunnit laga kraft.
Punkt 1 & 2 förenades med ett vite på 5 000 kronor vardera om de inte var
åtgärdade till utsatt datum. Punkt 3 förenades med ett vite på 2500 kronor för
varje bil som stod kvar på fastigheten efter utsatt datum. Det fanns även en
upplysning att om föreläggandet inte följs kan kommunstyrelsen komma att
fatta ett beslut om löpande vite eller att vidta åtgärderna på fastighetsägarens
bekostnad.
Beslutet delgavs med hjälp av polis den 21 januari 2021. Beslutet vann laga
kraft och överklagades inte.
Uppföljning av vitesföreläggandet
Den 20 april 2021 gjordes ett uppföljande besök på fastigheten. Besöket var
föranmält men fastighetsägaren var inte med vid besöket. Vid besöket kunde
vi konstatera att inga åtgärder vidtagits på huset eller tomten. Av bilarna så
var de med regnr
och
borttagna, övriga bilar var kvar.
Den 20 april 2021 skickade miljö och bygg ett mail till fastighetsägaren om
platsbesöket och informerade att kommunstyrelsen kommer att ansöka om
utdömande av vite, då föreläggandet inte har följts. Fastighetsägaren svarade
att fler bilar skulle bort och fastigheten städas, men att det inte gjorts tidigare
på grund av den pågående pandemin samt snön. Miljö och bygg ställer sig
positiva till planerna men anser att pandemin inte är ett hinder för att städa
upp på sin egen fastighet.
Beslutsunderlag
Bilaga 1 – Bilder från
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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§ 67

Dnr: KS 2021/36

Boende för miljoner: planering för hållbar omställning
genom socialt innovativa boenden
Slutlig beslutsinstans
Kommunstyrelsen
Beslut
Bevilja Kramfors kommuns deltagande i projektet ”Boende för miljoner:
planering för hållbar omställning genom socialt innovativa boenden”, under
förutsättning att projektet beviljas medel från Formas.
Ärendet
Landsbygden har en viktig roll att fylla i omställningen till ett hållbart
samhälle – den är den primära arenan för omställningen. Nya rörelsemönster
anas då andra värden och därmed flyttströmmar börjar formeras. Trenden
innebär bland annat att ett ökat intresse för hållbarhet, att flytta till
landsbygd, odla och renovera har börjat spira. Även pågående pandemi har
ökat intresset att bo på landsbygd och i små städer.
I Kramfors kommun finns plats för inflyttning samt ett tillgängligt outnyttjat
fastighetsbestånd bestående av enskilda villor, jordbruksfastigheter med eller
utan tillhörande ekonomibyggnader, verksamhetslokaler samt offentliga
lokaler och fastigheter både på landsbygd och i tätorter. Fastigheter som i
folkmun ofta kallas ”ödehus eller tomma hus”.
Inom projektet ”Boende för miljoner: planering för hållbar omställning
genom socialt innovativa boenden” som Umeå Universitet äger och sökt
projektmedel för från Formas har Kramfors kommun möjlighet att arbeta
dedikerat med att tillgängliggöra det outnyttjade fastighetsbeståndet för
boende och verksamheter.
Projektbeskrivning Boende för miljoner

För att möta vår tids stora sociala och ekologiska utmaningar behöver såväl
samhälle som individer delta i en djupgående omställning av samhället. I
projektet betonas boendet som en central arena för omställning, där
individuella livsstilar och samhällsplanering möts.
Projektet rymmer konkreta delprojekt, med kommuner som aktivt ska arbeta
med att främja byggemenskaper och återanvändning av tomma hus.
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Principerna i byggemenskaper och tomma hus kan också förenas. Projektet
drivs av en medvetenhet om att förutsättningarna för bosättning och
planering varierar regionalt. Projektet består av tre aktörsgrupper: kommuner
och regioner, gräsrotsorganisationer och sociala entreprenörer samt
forskning. Kramfors kommuns fokus i projektet avser tillgängliggörande av
outnyttjade fastigheter. Besked från Formas lämnas i juni 2021. Projektet
förväntas pågå i 4 år med start hösten 2021 och avslutas våren 2025.
Syfte med projektet

Det finns flera syften med projektet, bland annat att öka inflyttningen till
kommunen, ta till vara det rika kulturarv som det äldre fastighetsbeståndet i
kommunen utgör, möjliggöra för hållbara bostäder i kommunen och att
Kramfors kommun som geografiskt område blir en viktig arena för
omställningen till ett hållbart samhälle.
Konkret syftar projektet till att skapa en långsiktigt hållbar modell för
identifiering och förmedling av outnyttjade fastigheter. En modell där
samverkan mellan lokala föreningar i byarna, kommunen och
fastighetsmäklare struktureras i en metod för hur förmedlingen kan ske
långsiktigt hållbart för alla inblandade, även efter projektet.
Projektet kan bidra till att stödja pågående lokala initiativ då flertalet
föreningar och byalag runt om i kommunen har påbörjat arbetet med
”ödehus” och det skulle behövas en samordning av dessa initiativ så en
gemensam paketering för kommunen som helhet skapas.
Det finns unika kompetenser och resurser i kommunen kring att ta hand om
äldre hus, med exempelvis spjutspetskompetensutbildning inom
byggnadsvård på Träakademin. På Hola Folkhögskola finns kunskap och
utbildningar inom exempelvis självhushållning och ekobruk.
Sammantaget är vinsterna med projektet flertaliga. Det bidrar till
omställningen till ett hållbart samhälle socialt, kulturellt, ekologiskt och
ekonomiskt.
Social hållbarhet

Projektet kan gynna inflyttning till kommunen och därmed potentiellt bidra
till positiv befolkningsutveckling. Projektet kan bidra till
generationsväxlingen runt om i kommunens byar och samhällen.
Generationsväxlingen är avgörande för att byar ska överleva och fortsätta
vara livskraftiga. Fler människor på landsbygden skapar förutsättningar för
utveckling av landsbygden. Potentiella inflyttare till fastigheterna kan ha

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

14(56)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-06-08
Kommunstyrelsen

företagsidéer, starta upp verksamheter, är barnfamiljer osv. Det ger i längden
en mer levande landsbygd. Att outnyttjade fastigheter tas om hand ger i sig
både en försköning av landsbygden, ökad trygghet och en positiv upplevelse
för de som redan bor kring dessa hus. Det kan även gynna målgruppen
nyanlända om fler hus tillgängliggjordes.
Boende och inflyttning är prioriterade frågor i landsbygdsrådet. Fler boende
ger bättre möjligheter att behålla och utveckla service och kommunikationer
på landsbygden. Samtidigt skapas förutsättningar för ett blomstrande
förenings- och kulturliv.
Kulturell hållbarhet

Projektet bidrar till kulturell hållbarhet, genom att värna om kommunens
kulturarv och kulturmiljöer. Målet för kulturarvsarbetet är att bevara,
använda och utveckla kulturarvet. Tomma hus som renoveras upp för boende
eller annan verksamhet är ett gott exempel på detta.
Kramfors är känt för sin mångfald av kulturella och kreativa näringar.
Projektet skulle kunna gynna generationsväxlingen inom denna för
kommunen viktiga målgrupp, både i form av fastigheter som frigörs för
boende och för verksamhet.
Ekologisk hållbarhet

Nybyggnation av fastigheter och bostäder är mer resurskrävande än
renovering och upprustning av befintliga fastigheter, därför är det ur ett
ekologiskt hållbarhetsperspektiv bättre att ta till vara på befintligt
fastighetsbestånd.
Samhället står inför en omfattande omställning till ett hållbart samhälle. En
viktig del är att ställa om till hållbar livsmedelsproduktion som i stor
utsträckning behöver ske på landsbygd. Omställningen till ett fossilfritt och
hållbart jordbruk kommer kräva mer arbetskraft, som i större utsträckning
behöver bo på landsbygd.
Ekonomisk hållbarhet

Kulturarvet är en resurs för besöksnäringen. Vi vet att här i destination Höga
Kusten är kulturupplevelser det som efterfrågas näst efter natur/friluftsliv. I
byn Vännersta har exempelvis en gammal fabrikslokal blivit galleri. Fler
exempel finns, där företagare inom kulturella och kreativa näringar hittat nya
användningsområden för ödehus. Projektet kan även gynna inflyttning vilket
ger ökade kommunala skatteintäkter.
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Måluppfyllelse

Projektet kopplar till och konkretiserar Kramfors kommuns arbete med
kulturmiljöer, ekologisk hållbarhet och landsbygdsutveckling. Projektet
bidrar till att införliva:


Vision 2031 – skildrar hur vi tillsammans skapar en hållbar och attraktiv
livsmiljö. Ett kommun som sprider livskraft, framtidstro och optimism.
Där vi har både modet och förmågan att fånga upp lokala drivkrafter och
genomföra våra idéer. Allt detta ryms inom projektet.



Det kommunövergripande målet Kramforsbon då projektet syftar till att
utveckla kommunen som plats att bo, leva och arbeta på samt bidrar till
ett hållbart samhälle ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt.



Program för kultur, specifikt området Ett levande och tillgängligt
kulturarv.
Program för ekologisk hållbarhet, specifikt område En hållbar
landsbygdskommun i Strategi: Tillgängliggöra outnyttjade fastigheter



Justerandes sign



Kulturmiljöplanen, vars syfte är att öka kunskapen om och
engagemanget för våra kulturmiljöer hos invånarna, samt att utforska
kulturmiljöernas potential som besöksmål och livsmiljöer.



Agenda 2030 och specifikt mål 11 Hållbara städer och samhällen samt
mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen



Det nationella miljömålet God bebyggd miljö och det kulturpolitiska
målet om ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas.



Projektet bedöms ha en positiv påverkan ur ett barnrättsperspektiv.



RUS - Projektet stärker målområdet ”2030 är Västernorrland 2030 en
plats som människor väljer för att leva och besöka”. Ett län som
kännetecknas av livskraftiga samhällen och landsbygder. Detta nås
genom att fler kan bo på landsbygden samt ökad lokal delaktighet.



Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland och dess vision: att
kulturarvet är tillgängligt, att det används och utvecklar Västernorrland
samt att vi som bor och verkar i regionen känner ett gemensamt ansvar
för allas kulturarv.

Utdragsbestyrkande
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Ekonomi och finansiering

Det övergripande projektet ägt av Umeå Universitet har en projektbudget på
8 Mkr, varav Kramfors kommuns del i projektet uppgår till 1 Mkr som
erhålls från projektet. Medlen ska användas till lönemedel.
Samråd

Samråd har först inom kommunledningsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Projektansökan Samhällsplanering för omställning steg 2 2021 Boende för
miljoner.
Beslutet skickas till
Samhällsavdelningen
Miljö och Bygg

Justerandes sign
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§ 68

Dnr: KS 2021/268

Medfinansiering Höga Kustens friluftsteater
Slutlig beslutsinstans
Kommunstyrelsen
Beslut
1. Bevilja Lövviks by- och idrottsförening medfinansiering;
a. Kramfors kommun medfinansierar Höga Kustens friluftsteater
med maximalt 1 200 000 kronor.
b. Medel tas från kommunstyrelsens utvecklingsmedel
2. Medlen betalas ut under förutsättning att;
a. Tillstånd finns för att bygga och driva Höga Kustens
friluftsteater.
b. Resterande finansiering ordnas för Höga Kustens friluftsteater.

Ärendet
Kramfors kommun ligger mitt i Höga Kusten och har alla förutsättningar att
utvecklas till en attraktivare plats för boende, arbete, upplevelser och besök.
Vår kommun är en del av destination Höga Kusten, vars mål är att
tillsammans utveckla en destination i internationell klass till år 2025. En
ambition som nås genom att ideella, privata och offentliga aktörer samverkar
och skapar ett utbud av aktiviteter och upplevelser som lockar fler att besöka
destination Höga Kusten.
Kramfors kommun har varit medaktör och finansiär i ett Leader-projekt
tillsammans med Lövviks by- och idrottsförening, vars syfte var att ta fram
underlag inför en framtida etablering av Höga Kustens friluftsteater.
Ett projekt som har byggt på samverkan mellan ideella, privata och
offentliga aktörer. Utredning av ljud har gjorts till närliggande fastigheter,
skisser har tagit fram samt kostnadsberäkningar av scen, parkering, avlopp
etcetera. Kostnaden för friluftsteatern är beräknad till 7,4 miljoner kronor
exklusive moms.

Justerandes sign
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Utredningen av ljud, framtagna skisser av scen och annat underlag från
projektet har använts till att ansöka om förhandsbesked. Vid sammanträdet i
november beslutade kommunstyrelsen att bevilja förhandsbesked för en
friluftsteater vid föreningshuset i Lövvik.
Satsningen på Höga Kustens friluftsteater innebär en utökning av
verksamheten vid föreningshuset med scen för bygdespel och
familjeföreställningar. Scenen ska även kunna användas för andra typer av
evenemang. Byggnaden placeras och utformas så att logerna också kan
användas som uthyrningsrum för besökare i Höga Kusten.
I nära anslutning till friluftsteatern finns gästhamn, Tomas Ledin Museum,
turistvägen i Höga Kusten samt besökspunkter som Valkallen och
Fjärdbotten där den senare är ett etappmål för Högakustenleden.
Enligt kunskapsplattformen – ”Kramfors kommun och framtiden” som ger
strategetiska rekommendationer i ljuset av kommunens vision, nuläge och
framtida potential bör Kramfors kommun understödja utvalda
branschspecialiseringar i länet. Besöksnäringen är en sådan och i
kunskapsplattformen bedöms denna som särskilt fördelaktig att satsa på för
Kramfors kommun.
Vid Högakustenbron pågår även en förstudie för att utveckla området till ett
nav för turismen, vilket ska kopplas samman med befintliga och kommande
Höga Kusten-slingor. Något som stimulerar till samverkan och utveckling av
produkter och företag.
En etablering av Höga Kustens friluftsteater ger goda möjligheter att
utveckla besöksnäringen i södra delen av världsarvet Höga Kusten. Fler
besökare ger bättre förutsättningar för näringslivet att utvecklas, vilket är
positivt för destination Höga Kusten och bidrar till att nå gemensamt
uppsatta mål.
Måluppfyllelse

I Vision 2031som är den övergripande nivån i kommunens målstyrning är
Kramfors möjligheternas kommun - en attraktiv del av regionen med en egen
profil.
Visionen kretsar kring de tre orden; tillsammans, mod och livskraft.
Tillsammans innebär samverkan där människor och platser stärker Kramfors
kommuns totala attraktionskraft. Mod att kommunen ser och positionerar sig
som en plats mitt i destination Höga Kusten. Livskraft att fler trivs och

Justerandes sign
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lockas att besöka kommunen samt att understödja framtagna
branschspecialiseringar i länet.
I kommunens mål- och resursplan 2021 med planåren 2022-2023 beskrivs
målstyrningens tre perspektiv, vilka är mycket betydelsefulla för att nå
Vision 2031. I perspektivet Kramforsbon lyfts dialog och samverkan som
viktiga delar i samhällsbygget. Perspektivet har också en tydlig
utvecklingsinriktning som strävar mot att stärka kommunen som plats för
boende och arbete.
I mål och resursplanen lyfts ambitionen att satsa och utveckla fler orter i
kommunen. Detta ses som en betydelsefull del av samhällsutvecklingen.
Detta ska gärna ske i samverkan med olika intresseföreningar och
näringslivet. Ett förhållningssätt som harmoniserar med Vision 2031.
Satsningen på Höga Kustens friluftsteater har dessa beståndsdelar samt ett
värde i stärkandet av företagsklimatet i Kramfors kommun.
Beslutet samspelar med RUS 2030 och prioriteringen en ”växande region
med attraktiva, livskraftiga städer och landsbygder”. Denna ambition
kopplas samman med livsmiljöer som erbjuder tillgänglighet till ett rikt
kulturliv och möjligheter till ett aktivt friluftsliv.
I RUS finns målområdet ”2030 är Västernorrland platsen där företag och
organisationer väljer att växa”. Detta ska nås genom smart specialisering
där besöksnäringen är en sådan nisch för länet. I RUS ses en satsning på
kulturella och kreativa näringar som betydelsefull för att skapa fler
arbetstillfällen och öka sysselsättningen.
Beslutet bidrar till mål 3, 5, 8, 11 inom Agenda 2030.
I januari 2020 blev Barnkonventionen lag i Sverige. Planeringen inför och
förväntat resultat av Höga Kustens friluftsteater stämmer med
barnkonventionens intentioner. Projektet är positivt ur många aspekter samt
bidrar till ett större aktivitetsutbud för familjer, barn och ungdomar
Ekonomi och finansiering

Kramfors medfinansierar Höga Kustens friluftsteater med maximalt
1 200 000 kronor, vilket motsvarar 16 % av beräknad kostnad exklusive
moms för att bygga Höga Kusten friluftsteater. Medlen villkoras och tas ur
kommunstyrelsens utvecklingsmedel.
Samråd

Inom samhällsavdelningen, miljö- och byggavdelningen.

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Prövning av barnets bästa –Höga Kustens friluftsteater
Förhandsbesked för friluftsteater vid föreningshuset i Lövvik,
kommunstyrelsen 2020-11-24, § 173, Dnr: MOB 2020/1106
Ansökan om projektstöd - förstudie, Höga Kustens Friluftsteater i Lövvik,
KS 2019/647
Rapport Kramfors kommun och framtiden, kunskapsplattform, KS 2021/277
Beslutet skickas till
Samhällsavdelningen
Miljö- och byggavdelningen
Lövviks by- och idrottsförening

Justerandes sign
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§ 69

Dnr: KS 2021/281

Prislista och riktlinjer 2021 för Skulebergets linbana
Slutlig beslutsinstans
Kommunstyrelsen
Beslut
Fastställa ”Prislista och riktlinjer för Skulebergets linbana 2021”
Ärendet
Kommunstyrelsen fastställer varje år prislista och riktlinjer för Skulebergets
linbana.
Priserna är uppdelade i enkel-, tur och retur- och grupp resor.
Samråd

Samråd har skett inom Samhällsavdelningen.
Beslutsunderlag
Prislista och riktlinjer för Skulebergets linbana 2021
Beslutet skickas till
Samhällsavdelningen

Justerandes sign
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§ 70

Dnr: KS 2021/283

Sommargåva till kommunens medarbetare
Slutlig beslutsinstans
Kommunstyrelsen
Beslut
1. Dela ut Kramkortet till anställda i Kramfors kommun till ett värde av
500 kr per person.
2. Kostnaden ska belasta finansförvaltningen.
3. Uppdra till HR-enheten att hantera frågan och slutligt avgöra vilka
medarbetare som ska omfattas.
Ärendet
Coronapandemin har under en lång tid varit en stor utmaning för hela
världen och den påverkar oss alla. Kraftiga begränsningar och
inskränkningar för den enskilde, stor press på vård och många andra
offentliga åtaganden och ett mycket hårt slag mot delar av näringslivet.
Kramfors kommun vill visa sin uppskattning och rikta ett stort tack till alla
medarbetare för det fantastiska arbete som de utför inom kommunens
verksamheter och samtidigt stödja det lokala näringslivet.
Förslaget är att åter igen dela ut en sommargåva i form av ett presentkort i
form av det så kallade Kramkortet. Kramkortet är ett presentkort framtaget
av Kramfors Handel för att stärka den lokala handeln. Under förra året
beslutades det om motsvarande sommargåva och även en julgåva, initiativet
har uppskattats av den lokala handeln som sannolikt bidragit till att några
handlare överlevt denna tuffa period.
Presentkortet delas ut till alla som har en tillsvidareanställning i kommunen
eller har en månadsanställning då aktiviteten genomförs. Även timvikarier
som under perioden har tjänstgjort i betydande omfattning omfattas av
beslutet. Förslaget är att HR-enheten ges i uppdrag att hantera frågan och
slutligt avgöra vilka medarbetare som omfattas.

Justerandes sign
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Rättslig grund

Rättslig grund för beslutet är att arbetsgivare tillfälligt kan ge sina anställda
skattefria gåvor upp till ett värde av 2 000 kronor per anställd. Arbetsgivaren
får inte ge gåvan i pengar, men kan ge den i form av varor eller presentkort
som inte kan bytas mot pengar.
Reglerna för gåva gäller från 1 januari och till och med 31 december 2021.
Skattefriheten gäller utöver möjligheten att lämna skattefria gåvor som redan
finns, till exempel i form av julgåvor.
Ekonomi och finansiering

Kostnaden bedöms till cirka 1 miljon kronor och föreslås belasta
finansförvaltningen.
Beslutet skickas till
HR-enheten
Ekonomienheten

Justerandes sign
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§ 71

Dnr: KS 2021/211

Förvaltade stiftelsers bokslut för år 2020
Slutlig beslutsinstans
Kommunstyrelsen
Beslut
Godkänna och överlämna de förvaltade stiftelsernas sammanställning över
räkenskaperna för år 2020 till revisorerna.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Arvid Hamréns företagarutbildningsstiftelse
Hjälpsamstiftelsen
Grundskolans samstiftelse
Gymnasiets samstiftelse
Näsmanska skolstiftelsen
Syskonen Lübecks utbildningsstiftelse för
synskadade
7. J A Vestins stiftelse
Ärendet
Ekonomienheten har upprättat bokslut för 2020 avseende alla stiftelser där
styrelsen utgörs av Kommunstyrelsen. Inte någon av dessa stiftelser är
bokföringsskyldig och därmed skyldiga att upprätta årsredovisning utan det
räcker med att upprätta sammanställning över räkenskaperna.
Beslutsunderlag
Sammanställning Arvid Hamréns företagarutbildningsstiftelse 2020
Sammanställning Hjälpsamstiftelsen 2020
Sammanställning Grundskolans samstiftelse 2020
Sammanställning Gymnasieskolans samstiftelse 2020
Sammanställning Näsmanska skolstiftelsen 2020
Sammanställning Syskonen Lübecks utbildningsstiftelse för synskadade
2020
Sammanställning J A Vestins stiftelse 2020
Beslutet skickas till
Revisorerna
Ekonomienheten

Justerandes sign
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§ 72

Dnr: KS 2021/276

Hemställan om hantering av särskilda medel från
regeringen från och med 2021 för utökat åtagande
angående operativ ledning av räddningstjänsten
Slutlig beslutsinstans
Kommunstyrelsen
Beslut
Avslå räddningstjänstförbundets hemställan om att erhålla medel för år 2021.
Ärendet
Direktionen för Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen (HKÅ) skriver till
ägarkommunerna och hemställer om hantering av särskilda medel från
regeringen från och med 2021 för utökat åtagande angående operativ ledning
av räddningstjänsten.
Staten har, som finansiering enligt den kommunala finansieringsprincipen,
tillskjutit 4,32 kr/invånare år 2021 via de generella statsbidragen till
kommunerna. Baserat på en befolkning om 18 133 invånare den 1/11 2020
uppgår statsbidraget för 2021 till 78 697 kr. Beroende på Kramfors
kommuns befolkningsförändring relativt riket förändras statsbidragets
storlek från 2022 och framåt.
Ställningstagande
Kramfors kommun har i sina förslag till budgetunderlag 2022 från
förvaltningen utökat medlemsbidraget till HKÅ så att det inkluderar även de
särskilda medlen från regeringen för finansiering av det utökade åtagandet
angående operativ ledning av räddningstjänsten.
Räddningstjänstförbundet önskar även erhålla anslaget för innevarande
budgetår 2021. Eftersom restriktion bör tillämpas vid revideringar av budget
för innevarande år samt eftersom Räddningstjänstförbundet hade ett starkt
positivt resultat för 2020 föreslås begäran avseende år 2021 avslås.

Ekonomi och finansiering

Beslutet påverkar inte ekonomin.

Justerandes sign
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Samråd

Samråd med ägarkommunernas (Härnösand och Sollefteå) ekonomichefer.
Beslutsunderlag
Inkommen hemställan från Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen om
hantering av särskilda medel från regeringen från och med 2021 för utökat
åtagande angående operativ ledning av räddningstjänsten.
Beslutet skickas till
Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen

Justerandes sign
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§ 73

Dnr: KS 2021/289

Yttrande avseende årsredovisning för Partnerskap
Inland-Akademi Norr för 2020
Slutlig beslutsinstans
Kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen väljer att inte yttra sig i ärendet och överlämnar därmed
ärendet till kommunfullmäktige för beslut.
Ärendet
Beredning av ärenden och kommunstyrelsens roll

Kommunallagen (kap 5) reglerar hur ärenden som kommunfullmäktige
beslutar om ska beredas. 26 § Innan ett ärende avgörs av fullmäktige, ska
det ha 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 har 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 beslutet om årsredovisning för Partnerskap InlandAkademi Norr för 2019 innebär kommunallagen att kommunstyrelsen har
rätt att yttra sig men inte någon skyldighet att göra så. Bildningsnämndens
beslut går således direkt till kommunfullmäktige och ett eventuellt yttrande
från kommunstyrelsen blir ett beslutsunderlag till det ärendet.
Beslutsunderlag
Årsredovisning för partnerskap Inland – Akademi Norr 2020
Revisionsberättelse för år 2020
Protokoll Partnerskap Inland-Akademi Norr, direktionen 2021-02-18
Bildningsnämnden 2021-06-02 - Årsredovisning 2020 för
Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr
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Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 74

Dnr: KS 2021/288

Yttrande avseende ansvarsfrihet för Partnerskap
Inland-Akademi Norr för 2020
Slutlig beslutsinstans
Kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen väljer att inte yttra sig i ärendet och överlämnar därmed
ärendet till kommunfullmäktige för beslut.
Ärendet
Beredning av ärenden och kommunstyrelsens roll

Kommunallagen (kap 5) reglerar hur ärenden som kommunfullmäktige
beslutar om ska beredas. 26 § Innan ett ärende avgörs av fullmäktige, ska
det ha 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 har 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 beslutet om ansvarsfrihet för Partnerskap InlandAkademi Norr för 2019 innebär kommunallagen att kommunstyrelsen har
rätt att yttra sig men inte någon skyldighet att göra så. Bildningsnämndens
beslut går således direkt till kommunfullmäktige och ett eventuellt yttrande
från kommunstyrelsen blir ett beslutsunderlag till det ärendet.
Beslutsunderlag
Årsredovisning för partnerskap Inland – Akademi Norr 2020
Revisionsberättelse för år 2020
Protokoll Partnerskap Inland-Akademi Norr, direktionen 2020-02-18
Bildningsnämnden 2021-06-02 - Årsredovisning 2020 för
Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr
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Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 75

Dnr: KS 2021/204

Årsredovisning 2020 för Räddningstjänsten Höga
Kusten - Ådalen
Slutlig beslutsinstans
Kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Godkänna årsredovisning 2020 för Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen.
Ärendet
Årsredovisningen för Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen 2020
fastställdes av direktionen 2021-03-25.
Utifrån årsredovisningen gör revisorerna bedömningen att direktionen har
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt. Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt
är rättvisande. Revisorerna bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är
förenligt med de finansiella mål som direktionen uppställt. Direktionens
interna kontroll har dock enligt revisorerna inte varit tillräcklig med
hänvisning till de iakttagelser som revisorerna gjort vid granskning av
ekonomirutiner. Revisorerna bedömer också att resultatet enligt
årsredovisningen inte är förenligt vad gäller tre av de fyra
verksamhetsmålen.
Utgående från revisionsberättelsens slutsatser, föreslås kommunfullmäktige
att godkänna Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalens årsredovisning.
Beslutsunderlag
Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen, Årsredovisning 2020, fastställd
2021-03-25
Revisionsberättelse för år 2020, Räddningstjänsten Höga Kusten, daterad
2021-03-25
KPMG, Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning, daterad
2021-03-25
KPMG, Granskning av ekonomirutiner, daterad 2021-03-25
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Beslutet skickas till
Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen
Sollefteå kommun
Härnösands kommun
Revisionen
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§ 76

Dnr: 2021/167

Ansvarsfrihet för direktionen i Räddningstjänsten Höga
Kusten-Ådalen 2020
Slutlig beslutsinstans
Kommunfullmäktige
Förslag till beslut
I enlighet med revisorernas förslag bevilja direktionen samt de enskilda
ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
Ärendet
Utifrån årsredovisningen gör revisorerna bedömningen att direktionen har
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt. Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt
är rättvisande. Revisorerna bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är
förenligt med de finansiella mål som direktionen uppställt. Direktionens
interna kontroll har dock enligt revisorerna inte varit tillräcklig med
hänvisning till de iakttagelser som revisorerna gjort vid granskning av
ekonomirutiner. Revisorerna bedömer också att resultatet enligt
årsredovisningen inte är förenligt vad gäller tre av de fyra
verksamhetsmålen.
Revisorerna tillstyrker att direktionen samt de enskilda ledamöterna beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
Beslutsunderlag
Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen, Årsredovisning 2020, fastställd
2021-03-25
Revisionsberättelse för år 2020, Räddningstjänsten Höga Kusten, daterad
2021-03-25
KPMG, Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning, daterad
2021-03-25
KPMG, Granskning av ekonomirutiner, daterad 2021-03-25
Beslutet skickas till
Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen
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Sollefteå kommun
Härnösands kommun
Revisionen
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§ 77

Dnr: KS 2021/171

Årsredovisning 2020 för Samordningsförbundet i
Kramfors
Slutlig beslutsinstans
Kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Godkänna årsredovisning 2020 för Samordningsförbundet i Kramfors.
Ärendet
Årsredovisningen för 2020 för Samordningsförbundet i Kramfors fastställdes
2021-03-26 av förbundsstyrelsen.
Revisorerna bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet i
Kramfors har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen i
huvudsak har varit tillräcklig.
Revisorerna bedömer att årsredovisningen har upprättats i enlighet med
tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god
redovisningssed.
Beslutsunderlag
Samordningsförbundet i Kramfors, årsredovisning 2020, daterad 2021-03-26
Revisorerna för Samordningsförbundet i Kramfors, revisionsberättelse för år
2020, daterad 2021-04-23
EY, Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors 2019, daterad 202104-23
Grundläggande granskning av samordningsförbundet, 2021-04-23
Beslutet skickas till
Samordningsförbundet i Kramfors
Revisionen
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§ 78

Dnr: KS 2021/238

Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet
Kramfors för år 2020
Slutlig beslutsinstans
Kommunfullmäktige
Förslag till beslut
I enlighet med revisorernas förslag bevilja förbundsstyrelsen och dess
ledamöter i Samordningsförbundet i Kramfors ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.
Ärendet
Revisorerna har upprättat en revisionsberättelse för verksamhetsåret 2020.
Revisorerna bedömer att styrelsen har bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att
den interna kontrollen i allt väsentligt varit tillräcklig.
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att
årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och
tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning.
Revisorerna tillstyrker att förbundsstyrelsen och dess ledamöter beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
Beslutsunderlag
Revisorerna i Samordningsförbundet i Kramfors, revisionsberättelse 2020,
daterad 2021-04-23.
Grundläggande granskning av samordningsförbundet, 2021-04-23
Beslutet skickas till
Samordningsförbundet i Kramfors
Revisionen
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§ 79

Dnr: KS 2021/182

Årsredovisning 2020 för direktionen i
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrland
Slutlig beslutsinstans
Kommunfullmäktige
Förslag till beslut
I enighet med revisorernas bedömning, godkänna Årsredovisning 2020 för
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland.
Ärendet
Årsredovisningen för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrland 2020 fastställdes av direktionen 2021-03-24. Revisorerna har
upprättat en revisionsberättelse för verksamhetsåret 2020. Revisorerna
bedömer att verksamheten inte har bedrivits på ett fullt ut ändamålsenligt sätt
eftersom inget av förbundets mål har uppnåtts. Möjligheterna att nå målen
har samtidigt i stor utsträckning påverkats av covid-19. Detsamma gäller
förbundets ekonomi som de, med dessa omständigheter i beaktan,
sammantaget bedömer har bedrivits på ett från i huvudsak ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt.
Revisorerna bedömer att räkenskaperna inte är rättvisande med anledning av
skuldförda bidrag på 12,6 mnkr som ej bedöms uppfylla kriterierna för
periodisering i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning
samt god redovisningssed. Revisorerna tillstyrker att direktionen samt de
enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2020.
Utgående från revisionsberättelsens slutsatser, föreslås kommunfullmäktige
att godkänna kommunalförbundets årsredovisning för 2020.
Beslutsunderlag
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland,
Årsredovisning 2020, fastställd 2021-03-24
Revisorerna i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten
Västernorrland, Revisionsberättelse 2020, daterad 2020-04-01
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KPMG granskning av bokslut och årsredovisningar, daterad 2021-03-25
Beslutet skickas till
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland
Revisionen
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§ 80

Dnr: KS 2021/181

Ansvarsfrihet för direktionen i Kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland för år 2020
Slutlig beslutsinstans
Kommunfullmäktige
Förslag till beslut
I enlighet med revisorernas förslag bevilja direktionen samt de enskilda
ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
Ärendet
Revisorerna har upprättat en revisionsberättelse för verksamhetsåret 2020.
Revisorerna bedömer att verksamheten inte har bedrivits på ett fullt ut
ändamålsenligt sätt eftersom inget av förbundets mål har uppnåtts.
Möjligheterna att nå målen har samtidigt i stor utsträckning påverkats av
covid-19. Detsamma gäller förbundets ekonomi som de, med dessa
omständigheter i beaktan, sammantaget bedömer har bedrivits på ett från i
huvudsak ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorerna tillstyrker
att direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. Revisorerna bedömer att
räkenskaperna inte är rättvisande med anledning av skuldförda bidrag på
12,6 mnkr som ej bedöms uppfylla kriterierna för periodisering i enlighet
med lagen om kommunal bokföring och redovisning samt god
redovisningssed. Revisorerna tillstyrker att direktionen samt de enskilda
ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
Beslutsunderlag
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland,
Årsredovisning 2020, fastställd 2021-03-24
Revisorerna i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten
Västernorrland, Revisionsberättelse 2020, daterad 2020-04-01
Beslutet skickas till
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland
Revisionen
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§ 81

Dnr: KS 2021/240

Delårsrapport per 2021-04-30
Slutlig beslutsinstans
Kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta följande
1. Godkänna delårsuppföljning per 2021-04-30.
2. Uppmana välfärds- och bildningsnämnderna att fortsätta arbetet med
att genomföra åtgärderna i sina handlingsplaner för att anpassa
verksamheten till beslutad budgetram.
Ärendet
Kommunen och dess nämnder har upprättat en delårsrapport per 2021-04-30
innehållande utfall, budgetuppföljning och en helårsprognos 2021.
Resultatet per sista april var -23,1 mnkr, att jämföra med -13,5 mnkr
motsvarande period 2020.
Den ekonomiska helårsprognosen visar ett positivt resultat på 8,2 mnkr,
vilket är 6,8 mnkr sämre än budget. Nettokostnadsnivån ligger högre än
budget men täcks till stor del upp av ökade skatteintäkter och generella
statsbidrag enligt senaste skatteunderlagsprognosen från SKR. Skatteintäkter
och statsbidrag visar på en positiv avvikelse med 27,2 mnkr jämfört med
budget. Nuvarande prognos innebär att vi uppfyller balanskravskravet, vilket
skulle skapa handlingsutrymme för framtiden.
Nämnderna/styrelsen visar en helårsprognos på -34,3 mnkr, där
välfärdsnämndens prognos var -26,2 mnkr, bildningsnämndens 0,1 mnkr
samt finansförvaltningen -8,8 mnkr. Avvikelsen på finansen beror på att
livslängsantagandet för pensioner har ökat vilket blir en engångskostnad för
2021. Välfärdsnämnden har stora covid-relaterade kostnader men även
intäkter som härrör från 2020 på 10,9 mnkr. Både välfärds- och
bildningsnämnden har handlingsplaner under innevarande år och som är
viktiga att fullfölja under året för att gå in i år 2022 med en budget i balans.
Om nästa skatteprognos i augusti visar samma positiva utfall kan det vara
aktuellt att fördela ut mer skattemedel till nämnder med behov av tillskott.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

41(56)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-06-08
Kommunstyrelsen

Det råder dock fortsatt stor osäkerhet i prognoserna, då de ekonomiska
effekterna av covid-19 påverkar våra verksamheter oerhört mycket. Men
prognosen tyder på en ljusning i konjunkturen i och med vaccinationer
fortgår och minskad smittspridning. Migrationsverkets flytt från Kramfors är
en annan osäkerhetsfaktor.
I nuläget är det av största vikt att det långsiktiga arbetet med ekonomin för
att sänka nettokostnaderna fortsätter. Samt prioritera arbete med att vidta
åtgärder för att uppnå möjliga kortsiktiga effekter.
Ekonomi och finansiering

Beslutet i sig har inga kostnader men uppmaningen till de nämnder som
arbetar med handlingsplaner påverkar givetvis ekonomin i framtiden.
Samråd

Det ekonomiska utfallet/prognosen har presenterats i samverkanskommittén.
Beslutsunderlag
Kramfors kommuns delårsrapport per 2021-04-30.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Revisionen
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§ 82

Dnr: KS 2021/87

Årsbudget 2022 med flerårsplan 2023-2024 för
Kramfors kommun
Slutlig beslutsinstans
Kommunfullmäktige
Förslag till beslut
1. Fastställa mål- och resursplan (MRP) 2022 med planår för 2023-2024
samt mål för god ekonomisk hushållning för kommunen och
kommunkoncernen.
2. Fastställa ramen för revisorernas anslag för granskning av
kommunens verksamhet till 1 500 000.
3. Fastställa särskilt anslag för lekmannarevision av kommunens bolag
till 100 000 kr.
4. För de investeringsprojekt som görs i kommunens
verksamhetslokaler, ska beslut tas i kommunstyrelsen innan
igångsättande, om de överstiger 1 000 000 kr.
5. Respektive nämnd får i uppdrag att fatta de kompletterande beslut
som krävs för att komma i den ram som ges i driftbudgeten.
6. Utdebiteringen fastställs för år 2021 till oförändrat 23,14 krona per
skattekrona.
7. Till kommunstyrelsens förfogande för lönereserv avseende
löneökningar 2022 anvisa 15 758 000 kr.
8. Maximal låneram för kommunstyrelsen fastställs till 220 000 000 kr.
9. Fr.o.m. 2021-07-01 såsom för egen skuld ingå borgen för
642 460 000 kr gällande låneförpliktelser i Krambo AB upp till ett
högsta lånebelopp om 642 460 000 kr jämte därpå löpande ränta och
kostnader varav 642 460 000 kr mot borgensavgift med 0,4 %.
10. Fr.o.m. 2021-07-01 såsom för egen skuld ingå borgen för
275 340 000 kr gällande låneförpliktelser i Kramfast AB upp till ett
högsta lånebelopp om 275 340 000 kr jämte därpå löpande ränta och
kostnader med totalt högsta lånebelopp beräknade på skuldebrevens
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ursprungliga lånebelopp varav 275 340 000 kr mot borgensavgift
med 0,4 %.
11. Fr.o.m. 2021-07-01 såsom för egen skuld ingå borgen för
100 000 000 kr gällande låneförpliktelser i Kramfors Mediateknik
AB upp till ett högsta lånebelopp om 100 000 000 kr jämte därpå
löpande ränta och kostnader beräknade på skuldebrevens
ursprungliga lånebelopp varav 100 000 000 kr mot borgensavgift
med 0,4 %.
12. Fr.o.m. 2021-07-01 såsom för egen skuld ingå borgen för
10 000 000 kr gällande låneförpliktelser i Höga Kusten Airport AB
upp till ett högsta lånebelopp om 10 000 000 kr jämte därpå löpande
ränta och kostnader med totalt högsta lånebelopp beräknade på
skuldebrevens ursprungliga lånebelopp varav 10 000 000 kr mot
borgensavgift med 0,4 %.
13. Fr.o.m. 2021-07-01 fastställa följande interna kreditlimiter för
nyttjande av koncernkonto; Krambo AB 5 000 000 kr, Kramfast AB
5 000 000 kr, Kramfors Kommunhus AB 2 500 000 kr samt
Kramfors Mediateknik AB 2 500 000 kr, Räddningstjänstförbundet
Höga Kusten-Ådalen 500 000 kr samt Höga Kusten Airport AB
5 000 000 kr.
Reservation
Ida Stafrin (C), Anna Strand Proos (M), Anders Åkerman (C), Inga-Britt
Andersson (C) reserverar sig för beslutet.
Ärendet
Budgetförslaget innebär att Välfärdsnämnden, Bildningsnämnden,
Kommunstyrelsen, Produktionsnämnden och Överförmyndarnämnden får
oförändrade ramar i budget 2022 jämfört med budget 2021.
Samråd

Ärendet behandlades vid samverkansrådet 2021-05-21.
Yrkande
Ida Stafrin yrkar bifall till centerpartiet och moderaternas gemensamma
budgetförslag som finns diariefört under dnr: KS 2021/87
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Anna strand Proos (M) yrkar bifall till Ida Stafrins yrkande. Jon Björkman
(V), Peter Hedberg (S), Robert Larsson (S) yrkar bifall till majoritetens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till Ida Stafrins
yrkande och på bifall till majoritetens förslag till beslut genom votering.
Ordförande meddelar följande:
Ja- röst till majoritetens förslag till beslut.
Nej- röst till Ida Stafrins yrkande.
Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Voteringsresultat
Med 9 ja-röster och 5-nej-röster beslutar kommunstyrelsen att bifalla
majoritetens förslag till beslut.
Se voteringsresultat på sidan 4.
Beslutsunderlag
Mål- och resursplan 2022 med planåren 2023-2024
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Krambo AB
Kramfast AB
Kramfors Kommunhus AB
Kramfors Mediateknik AB
Räddningstjänstförbundet Höga Kusten-Ådalen
Höga Kusten Airport AB
Revisorerna
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§ 83

Dnr: 2020/494

Svar på motion om medborgarbudget
Slutlig beslutsinstans
Kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Anse motionen besvarad.
Reservation
Ida Stafrin (C), Anna Strand Proos (M), Anders Åkerman (C), Inga-Britt
Andersson (C) Bo Grafström (KD) reserverar sig för beslutet.
Ärendet
Anna Strandh Proos (M) har den 25 september 2020 lämnat in en motion om
medborgarbudget i Kramfors kommun. Den 26 oktober 2020 beslutade
kommunfullmäktige att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning. Motionären föreslår att kommunstyrelsen ska ansvara för att
utforma en plan för hur Kramfors kommun kan implementera arbete med
medborgarbudget som en del i vissa beslutsprocesser.
Motionären framhåller att erfarenheter från andra kommuner, regioner och
länder visar på att engagemanget hos människor ökar när de själva får
möjlighet att delta i fördelningen av kommunens resurser. De får ökad
kunskap och ökat förtroende för den kommunala verksamheten. Motionären
vill därför att kommunstyrelsen ska ansvara för att ta fram en plan för hur
Kramfors kommun kan implementera arbetet med medborgarbudget som en
del av vissa beslutsprocesser.
Medborgarbudget kan beskrivas vara en del av det bredare begreppet
medborgardialog och kan beskrivas som ett system för att involvera
medborgare i att prioritera resurser och få förståelse för hur resurser kan
användas för lokal utveckling. SKR har tagit fram en modell som bygger på
sju steg:
1. Ta fram kriterier
2. Marknadsför
3. Idégenerering - medborgarna kommer med förslag
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4. Bearbeta förslagen utifrån kriterier
5. Medborgarna röstar på förslag
6. Politiskt beslut om förslagen
7. Genomför
8. Följ upp
I Kramfors har medborgardialog använts på olika sätt, exempelvis som
dialogmöten med medborgare inför större beslut. Det har funnits planer på
att använda medborgardialoger/dialogmöten mer aktivt, men dessa har
skjutits på framtiden på grund av pandemin.
Det finns däremot andra exempel på att det är vanligt att kommunens
medborgare är delaktiga och påverkar den kommunala verksamheter i
egenskap av brukare, elever eller anhöriga. Exempel kan vara
klassråd/elevråd inom skolans verksamhet och när det gäller detaljplanering
så är samråd enligt lag redan inbyggt i processen. Det finns även möjlighet
för kommunens medborgare att vara med och påverka genom att lämna
idéer, kontakta politiker samt lämna synpunkter och klagomål via Dialog
Kramfors.
När Dialog Kramfors utreddes och togs fram så diskuterades möjligheten för
medborgare att kunna lämna förslag och sedan kunna rösta på dem, s.k. Epetitioner, men det ansågs att det inte var ett rättvist förfarande att resurser
ska läggas på förslag enbart för att de har genererat flest röster bland
medborgarna. Den typen av prioriteringar tillhör det politiska uppdraget.
Det som skiljer motionärernas förslag från det arbetssätt som redan idag är
implementerat i Dialog Kramfors är röstningsförfarandet, motionen anses
därmed besvarad.
Ekonomi och finansiering

Beslutet påverkar inte ekonomin.
Samråd

Samråd har förts med administrativa enhetens chef.
Yrkande
Anna Strandh Proos (M) yrkar bifall till motionen.
Ida Stafrin (C) yrkar bifall till Anna Strandh Proos (M) yrkande.
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Propositionsordning
Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall på Anna
Strand Proos (M) yrkande och på bifall till majoritetens förslag till beslut
genom votering.
Ordförande meddelar följande:
Ja- röst till majoritetens förslag till beslut.
Nej- röst till Anna-Strand Proos (M) bifallsyrkande.
Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Voteringsresultat
Med 9 ja-röster och 5-nej-röster beslutar kommunstyrelsen att bifalla
majoritetens förslag till beslut.
Se voteringsresultat på sidan 4.
Beslutsunderlag
Motion från Anna Strandh Proos daterad 2020-09-24
Beslutet skickas till
Motionären
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§ 84

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 april 2020 med april 2021 har antalet tillsvidareanställda ökat
med 7 medarbetare, samtidigt som tidsbegränsade anställningar exklusive
vikariat har minskat med 35. Utifrån ett personalpolitiskt perspektiv är det en
bra trend att trots att det totala antalet medarbetare minskar så ökar antalet
tillsvidareanställda då det innebär tryggare och bättre anställningar.
Sjukfrånvaron för perioden januari till april har minskat.
I övrigt inom HR-området kan nämnas att löneöversynsarbetet 2021 börjar
vara klart. Nya löner har betalats ut för de flesta av våra medarbetare i maj.
Ekonomi
Ekonomiavsnittet redovisar nämndernas resultat och utvecklingen av skatter
och statsbidrag.
Budget för 2021 har ett resultat på 15 mkr. Prognosen på helår visar på 8,2
mnkr, vilket är en avvikelse på 6,8 mnkr. Detta trots stora underskott i
välfärd som tillsammans med övriga nämnder ger en verksamhetskostnad för
kommunen på -34 mnkr jämfört med budget.
Kramforsbon
Kapitlet redovisar befolkningsförändringar för kvartal ett 2021 samt en
omfattande redovisning av avdelningens pågående arbete. Avsnittet avslutas
med näringslivschefens kommentarer om enkätsvaren på Svensk näringslivs
undersökning.
Krishantering
Kapitlet redovisar statistik samt korta kommentarer om Coronahanteringen.
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Beslutsunderlag
Rapport från kommundirektören, 2021-06-09
Bilaga – personalnyckeltal
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Förvaltningschefer
Revisionen
Kommunfullmäktige
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Dnr: KS 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.
Ekonomi och administrativt
Delegationsbeslut Införande av tidsbegränsad parkering på Sundbrogatan i
Ullånger
Delegationsbeslut för medfinansiering för projektet – Servicepunkt Käxed
Delegationsbeslut om att delta i projektet Klimatneutrala Höga Kusten 2030
Delegationsbeslut om fortsatt begränsning av verksamheter på grund av
coronapandemin
Delegationsbeslut om fortsatt begränsning av verksamheter på grund av
coronapandemin 2
Delegationsbeslut om fortsatt begränsning av verksamheter på grund av
coronapandemin 3
Delegationsbeslut om fortsatt begränsning i samordning av färdtjänst
Remissvar Bussgods i Västernorrlands framtid
Delegationsbeslut Tillfällig vägavstängning av Skolbacken

Miljö och bygg
Delegationsbeslut miljö- och bygg 1 maj till 30 maj 2021
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Diarieår Diarielöpnummer Rubrik
2019
414 Beslut om avlopp för WC+BDT
2021
379 Beslut om avlopp för WC+BDT
2016
105 Beslut om avlopp för WC+BDT
2021
490 Beslut om avlopp för WC+BDT
2021
548 Beslut om avlopp för WC+BDT
2021
656 Beslut om torrtoalett och kompostering
2021
320 Beslut om avlopp för WC+BDT
2021
673 Beslut om avlopp för BDT och torrtoalett
2021
128 Beslut om avlopp för WC+BDT
2021
693 Beslut om avlopp för WC+BDT
Beslut om avlopp för WC+BDT
2014
841 ersätter tidigare beslut 2018-03-19
2021
664 Beslut om sluten tank för WC och BDT-avlopp
2019
595 Beslut om avlopp för WC+BDT
2021
653 Beslut om avlopp för WC+BDT
2018
1378 Ansökan om utdömande av vite
Föreläggande om att komma in med uppgifter
om avloppsanläggningen +
2018
1122 polishandräckningsbeslut
2021
681 Beslut om avlopp för WC+BDT
2021
211 Beslut om avlopp för WC+BDT
2019
206 Beslut om avlopp för WC+BDT
2021
660 Beslut om avlopp för WC+BDT
2021
627 Beslut om avlopp för WC+BDT
2021
375 Bygglov lämnas för carport
2019
335 Slutbesked för bostadshus
2021
470 Föreläggande om komplettering av handlingar
2021
470 Bygglov för tillbyggnad av industrilokaler
2021
515 Startbesked eldstad
Bygglov och Startbesked för tillbyggnad av
2020
693 restaurang, inglasat uterum
2020
1601 Startbesked för fritidshus
2020
1622 Startbesked för fritidshus
2021
471 Bygglov för fritidshus
2021
599 Bygglov och startbesked för fasadförändring
2021
569 Föreläggande om komplettering av handlingar
2020
666 Föreläggande om komplettering av handlingar
2021
224 Bygglov för garage
2020
558 Bygglov och startbesked för flytbrygga för gäster
2020
1081 Bygglov och startbesked för komplementbyggnad
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2021
2021
2021
2021
2021

557
513
552
342
596

2021
2021

278
181

2021
2021
2020

506
448
681

2021
2021
2021
2021
2021
2020
2020

324
424
578
607
589
1162
1162

2020
2021

1502
295

2021

256

2021
2021
2021
2021
2020
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2020
2021
2021

415
417
575
575
255
587
587
537
323
584
618
572
461
299
477

Startbesked för carport, Attefall
Bygglov och startbesked för flotte med bastu
Bygglov och startbesked för teknikbod
Startbesked för Attefallstillbyggnad
Föreläggande om komplettering av handlingar
Bygglov för tillbyggnad av bostadshus, inglasat
uterum, altan och plank
Slutbesked för byggbaracker
Bygglov och Startbesked för tillbyggnad av
bostadshus med altan
Bygglov för fritidshus
Slutbesked för garage/carport
Startbesked för ändrad användning av förskola till
LSS boende
Bygglov för tillbyggnad av livsmedelsaffär
Föreläggande om komplettering av handlingar
Föreläggande om komplettering av handlingar
Föreläggande om komplettering av handlingar
Bygglov för fritidshus och gäststuga
Startbesked för fritidshus och gäststuga
Startbesked för Campingsanläggningen och
reningsverk
Startbesked för gäststuga, Attefall
Bygglov och startbesked för tillbyggnad av
fritidshus
Bygglov och startbesked för tillbyggnad av
utslagshus/förråd
Bygglov och startbesked för nybyggnad av förråd
Föreläggande om komplettering av handlingar
Startbesked för Attefallshus
Slutbesked för sjöbod/fritidshus
Föreläggande om komplettering av handlingar
Föreläggande om komplettering av handlingar
Föreläggande om kompletteringar av handlingar
Slutbesked eldstad
Startbesked för eldstad
Startbesked för eldstad
Bygglov och startbesked för komplementbyggnad
Slutbesked för garage/förråd
Bygglov för fritidshus
Bygglov för förråd/pumphus
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2021
2021
2021
2021

509
376
553
376

2011
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021

1254
574
574
592
429
429
668
619
529
528
666

2021

704

2021

676

2021

8

2021

702

2021

588

2021

623

2021

559

2020
2021
2021

1258
625
88

2021
2021
2021

562
213
343

Bygglov och startbesked för garage
Bygglov för servicehus
Föreläggande om komplettering av handlingar
Startbesked för Servicehus
Slutbesked för ändrad användning, del av
vedhanteringen
till konstgalleri och ateljébostad samt eldstad
Föreläggande om komplettering av handlingar
Bygglov för ersättning av fritidshus
Startbesked för eldstad
Strandskyddsdispens för fritidshus
Förhandsbesked för hus och garage
Startbesked för rivning av fritidshus
Rivningslov och startbesked av teknikbod
Startbesked rivning av teknikbod
Startbesked för rivning av Teknikhus
Beslut om registrering av matvagn
Beslut om inklassning och årlig kontrollavgift Kalles pizzeria
Beslut om inklassning och årlig kontrollavgift Kramforsgrossen
Positivt yttrande över gatuevangelisation i
Ullånger och
Docksta under sommaren 2021.
Positivt yttrande över travdagar på Arena Dannero
under förutsättning att rekommendationer
angående smittskydd följs.
Positivt yttrande över uteservering sommaren
2021 - NC café
Positivt yttrande om vattenverksamhet avloppsledning Svanö-Lunde
Positivt yttrande över vattenverksamhet, elkabel
till fritidshus
Positivt yttrande om vattenverksamhet -tryckbank
vid Ådalsbanan
yttrande om vattenverksamhet - tryckbank
Beslut om ändrad verksamhet - Stringo
Positivt yttrande över vattenverksamhet vägtrummor
svar miljörapport via smp - Nylands Trä och tryck
svar miljörapport via smp - MSB
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2019
2021
2021
2020
2021
2021
2021
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Beslut med anledning av bullerklagomål- blästring
902 vid Dockstavarvet
694 upplägg schaktmassor
446 svar miljörapport 2020 via smp - Träteam
Granskning för detaljplan för kvarteren Braxen,
1374 Muraren med flera
Strandskyddsdispens för komplementhus samt
577 utökning av tomtplats
296 Positivt yttrande över vattenverksamhet - brygga
1639 Strandskyddsdispens för sjöbod med brygga
554 Strandskyddsdispens för Attefallshus
524 Strandskyddsdispens för parkering
658 Beslut om bergvärmepump
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Dnr: KS 2021/15

Delgivning
Slutlig beslutsinstans
Kommunstyrelsen
Beslut
Notera delgivningarna till protokollet
Ärendet
1. Justerat protokoll HKA 31 mars 2021
2. Styrelseprotokoll Kommunhus AB 18 maj 2021
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