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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. 

Eva Lygdman (S) deltar via Teams. 

Tommy Swärdh (S) deltar via Teams. 

Siw Sachs (S) deltar via Teams. 

Susanne Viklund (S) deltar via Teams, 

tjänstgörande ers. 

Osman Saidabdala (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.  

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. 

Ulla Olofsson (V) deltar via Teams. 

Bertil Böhlin (C) deltar via Teams. 

Inga-Britt Andersson (C) deltar via Teams. 

Jari Merikanto (M) deltar via Teams. 

Peter Andelid (L) deltar via Teams.

 

Övriga närvarande tjänstepersoner 

Cindy Alter, nämndsekreterare 

Peter Carlstedt, kommundirektör deltar digitalt  

Malin Rydmark, ekonomichef, deltar digitalt  § 55 

Siv Sundström, chef miljö- och byggavdelningen, deltar digitalt § 55 

Maria Hedman, chef administrativa enheten, deltar digitalt § 55 

Susanne Königson, chef samhällsavdelningen, deltar digitalt § 55 

Marie Westerberg, projektledare, deltar digitalt § 55 

Sture Andersson, enhetschef, deltar digitalt § 55 

 

Övriga närvarande 
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§ 55 Dnr: KS 2021/18 

Information 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen  

Beslut 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen får ta del av följande information: 

- Marie Westerberg, projektledare, informerar om projektet ”Framtid 

Kramfors”. 

- Mikael Gidlöf, enhetschef HR, återrapporterar de fem särskilda 

uppdrag som ligger i verksamhetsplanen under perspektivet 

”Medarbetare”. 

- Sture Andersson, enhetschef för digitaliseringsenheten, informerar 

om digitaliseringsarbetet. 

- Malin Rydmark, ekonomichef, informerar om remissyttrandet om 

tillfälligt statsbidrag. 

- Mikael Gidlöf, enhetschef HR, redovisar nyckeltalen medarbetare. 

- Malin Rydmark, ekonomichef, presenterar den nya skatteprognosen. 

- Susanne Königson, chef för samhällsavdelningen, informerar om 

landsbygdsrådet, näringslivsrådet och ungdomsrådet. 

- Peter Carlstedt, kommundirektör, informerar om 

kommunledningsförvaltningens rapport.  

- Kommunstyrelsen ges möjlighet att ställa frågor med anledning av 

ärendelistan. 
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§ 56 Dnr: KS 2021/106 

Svar på revisionsrapport om grundläggande 

granskning 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

Avge nedanstående svar till revisorerna.  

Ärendet 

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en 

grundläggande granskning för att bedöma om kommunstyrelsen har skapat 

förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av 

verksamheten.  

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 se över styrning och uppföljning mot kommunfullmäktiges mål. 

Kommunfullmäktige beslutade om en ny mål- och styrkedja i oktober 2020, 

kommunstyrelsen konkretiserade det genom beslut om sin verksamhetsplan i 

november 2020. Utvärdering och diskussion kring den nya mål- och 

styrkedjan sker löpande och i samband med beslut om mål-och resursplan 

2022 kommer vissa förändringar att göras kring uppföljningen av 

kommunfullmäktiges mål.  

Att förstärka arbetet med intern kontroll.  

En förändring med arbetet av intern kontroll är under utveckling och 

kommer att genomföras i samband med framtagandet av internkontrollplan 

för år 2022. En förvaltningsöverskridande arbetsgrupp är tillsatt och kommer 

tillsammans arbeta för att utveckla och förbättra arbetet med den interna 

kontrollen. 

Ekonomi och finansiering 

Beslutet påverkar inte ekonomin.  
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Samråd 

Inget samråd har förts. 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport grundläggande granskning 2021-01-15.  

Beslutet skickas till 

Revisionen 
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§ 57 Dnr: KS 2021/103 

Remissyttrande om promemorian Tillfälligt statsbidrag 

till vissa kommuner och regioner för kommunala 

åtgärder för en ekonomi i balans 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

Avge bifogat remissyttrande till Finansdepartementet. 

Ärendet 

I promemorian lämnas förslag till en förordning om tillfälligt statsbidrag till 

enskilda kommuner och regioner som är i behov av att vidta åtgärder för att 

nå en ekonomi i balans och en god ekonomisk hushållning.  

Enligt förslaget ska bidraget få ges till en kommun eller region som vid 

utgången av 2019 hade en svag ekonomi och som har behov av att vidta en 

eller flera omstrukturerings- eller effektiviseringsåtgärder inom sin 

verksamhet i syfte att främja en ekonomi i balans och en god ekonomisk 

hushållning. 

Kommuner och regioner ska enligt förslaget få ansöka om bidrag och de 

kommuner och regioner som har en högre skattesats än genomsnittet ska 

enligt förslaget prioriteras bland inkomna ansökningar. Förordningen om 

tillfälligt statsbidrag till enskilda kommuner och regioner föreslås träda i 

kraft den 1 augusti 2021 och upphöra vid utgången av 2024. 

Förslaget är om tillfälliga statsbidrag till vissa kommuner och regioner för 

kommunala åtgärder för en ekonomi i balans är välkommet och de 

kommuner i länet som är utsedda remissinstanser har samrått med varandra 

under framtagandet av remissyttrandet.  

Vi anser att det är angeläget att de åtgärder som beviljas bidrag är av sådant 

slag att de främjar långsiktiga och bestående resultat i den kommunala 

verksamheten. Vidare är det centralt att kommuner med störst 

omstruktureringsbehov och försvårande förutsättningar såsom långvarig 

befolkningsminskning och svag ekonomisk ställning i första hand får 

möjlighet att söka bidraget.  
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Det är önskvärt att ansökningsförfarandet ska vara av det enklare slaget och 

inte ställa orimligt stora krav på dokumentation och underlag från ansökande 

kommuner.  

Enligt förslaget ska bidraget betalas ut med en fjärdedel vid beslut och 

resterande summa ska utbetalas vid godkänd slutrapportering. Vi önskar att 

en större summa kan betalas ut vid beslut, detta för att underlätta 

genomförandet av åtgärden. 

Många omstrukturerings- och effektiviseringsåtgärder spänner över flera 

olika kommunala verksamheter. Åtgärderna behöver därför dels kunna 

paketeras i större åtgärdspaket, och dels kunna riktas mot kommunala bolag 

inom koncernen för att få ut största möjliga effekt. 

Ekonomi och finansiering 

Beslutet påverkar inte ekonomin. 

Samråd 

Samråd har förts med Länsstyrelsen Västernorrland, Härnösands kommun 

och Timrå kommun. 

Beslutsunderlag 

Promemoria Finansdepartementet Tillfälligt statsbidrag till vissa kommuner 

och regioner för kommunala åtgärder för en ekonomi i balans 2021-02-17, 

dnr Fi 2021/00551. 

Beslutet skickas till 

Finansdepartementet 
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§ 58 Dnr: KS 2021/142 

Instruktion till ägarombud vid 2021 års bolagsstämmor 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

Samtliga stämmoombud instrueras att rösta följande 

1. Såväl VD som styrelse bör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 

2020. 

2. Tillgängliga vinstmedel disponeras i enlighet med de förslag som 

lämnats i bolagens årsredovisning. 

3. Arvoden fastställs i enlighet med detta förslag. För stämmoombudet 

för Höga Kusten Airport så är instruktionen till ombudet att utgå från 

detta förslag i diskussionerna med Sollefteås motsvarighet. 

4. Ägardirektiv fastslås enligt bilaga ”Förteckning – ägardirektiv”. 

   

Ärendet 

Enligt bolagspolicyn ska kommunstyrelsen besluta om instruktioner till 

stämmoombuden inför bolagsstämmorna. Om instruktionerna gäller ärenden 

av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska dessa utfärdas av 

kommunfullmäktige. 

 

Det är inom nedanstående fyra områden som instruktioner utfärdas inför 

2021 års stämmor (Verksamhetsåret 2020). 

 

1. Ansvarsfrihet 

2. Förslag till vinstdisposition  

3. Arvoden 

4. Ägardirektiv 

 

Ansvarsfrihet 

Revisorerna har i för samtliga bolag avlämnat rapporter som ger stöd för att 

såväl VD som styrelse bör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 
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Förslag till vinstdisposition 

Styrelsen i bolagen har fastställt årsredovisning för det gångna 

verksamhetsåret och denna har granskats av bolagets revisor. I 

årsredovisningen finns styrelsens förslag till hur tillgängliga vinstmedel bör 

disponeras.  

Förslag till arvoden från och med bolagsstämmorna 2021 

Arvodesberedningen beslutade 2021-03-31 § 1 att föreslå 

kommunfullmäktige i sin instruktion till ägarombuden fastställa 

nedanstående bolagsarvoden, på respektive bolagsstämma. 

 
För ordinarie ledamöter exklusive ordförande och vice ordförande föreslås 

ett fast årsarvode om 5 % av inkomstbasbeloppet som ersättning för det 

styrelseansvar som framgår av aktiebolagslagen. Till detta utgår dessutom 

sammanträdesarvode enligt kommunens regler för bevistade sammanträden. 
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* Till fasta arvoden kommer ytterligare 12 % i semesterersättning och 10 % i 

pensionsersättning. 

Förslaget är att samtliga stämmoombud instrueras att rösta för att arvoden 

fastställs i enlighet med detta förslag. 

För bolaget Höga Kusten Airport så har Kramfors kommuns aktieägarombud 

50 % av aktierna och måste därför träffa överenskommelse med Sollefteå 

kommuns aktieägarombud som innehar resterande 50 % av aktierna om hur 

arvoden skall sättas. Instruktionen till ombudet är att utgå från detta förslag i 

diskussionerna. 

 
Ägardirektiv  

Samtliga stämmoombud instrueras att fastslå ägardirektiv enligt bilaga 

”Förteckning – ägardirektiv”. 

 

Beslutsunderlag 

Arvodesberedningen 2021-03-31 § 1 

Förteckning – ägardirektiv, uppdaterad inför bolagsstämmor 2021 

Skickas till 

Samtliga stämmoombud 

Revisionen 
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§ 59 Dnr: KS 2021/206 

Sammanträdesplan 2022 för kommunstyrelsen med 

utskott  

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

1. Anta nedanstående sammanträdesplan för 2022. 

Kommunstyrelsen Arbetsutskottet 

15 februari 1 februari 

12 april 29 mars 

10 maj 26 april 

7 juni 24 maj 

13 september 30 augusti 

11 oktober 27 september 

22 november 8 november 

 

2. Anta nedanstående upplägg på sammanträdesdagen för 

kommunstyrelsen. 

Partigruppmöten: ordinarie tid kl. 8-10 samt kl. 13-14. 

Information: ordinarie tid 10-12. 

3. Ledamöter och ersättare som deltar i partigruppmöten som hålls med 

anledning av kommunstyrelsen föreslås vara berättigade till 

ersättning för partigruppmöten i maximalt 3 timmar. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen fastställer årligen en mötesplan för kommande års 

sammanträden. Kommunstyrelsens mötesplan är planerad tillsammans med 
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kommunens övriga nämnder, utskott och beredningar för att säkerställa att 

sammanträden inte krockar.  

Ekonomi och finansiering 

Kostnaden beräknas inrymmas i ordinarie budget. 

Måluppfyllelse 

Beslutet är kopplat till att skapa en god demokratisk grund i kommunen, det 

behövs för att uppfylla målet nöjda medborgare. 

Samråd 

Samråd har skett med ordförande i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 

bildningsnämnden, produktionsnämnden och välfärdsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Förslag på sammanträdesplan 2022 
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§ 60 Dnr: KS 2021/199 

Val av (C) som ledamot i Region Västernorrlands 

Kulturforum 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

Välja Birgitta Widerberg (C) till ledamot i Region Västernorrlands 

Kulturforum. 

Ärendet 

Nominering har inkommit att välja Birgitta Widerberg (C) till ledamot i 

Region Västernorrlands Kulturforum. 

Beslutsunderlag 

Nominering från Ida Stafrin daterad 2021-04-13. 

Beslutet skickas till 

Nämndsekreterare  

HR 
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§ 61 Dnr: KS 2021/22 

Rapport från kommunledningsförvaltningen 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

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

Ärendet 

Medarbetare 

Jämför man mars 2020 till mars 2021 har antalet tillsvidareanställda minskat 

med 4 medarbetare och tidsbegränsade anställningar exklusive vikariat har 

minskat med ytterligare 18.  

I kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021 finns fem uppdrag kopplade 

till perspektivet medarbetare och dessa kommenteras kort i rapporten. 

Ekonomi 

Ekonomiavsnittet redovisar nämndernas resultat och utvecklingen av skatter 

och statsbidrag. 

Ekonomichefen skriver att det är fortsatt osäkerhet i de ekonomiska 

prognoserna på grund av den fortsatta smittspridningen. Men enligt senaste 

skatteunderlagsprognosen är det en ljusning andra halvåret och 2022 med 

ökad tillväxt än tidigare. Det bygger på scenariot om minskad smittspridning 

och att större delar av befolkningen bör vara vaccinerad. 

Kramforsbon 

Kapitlet redovisar beskrivet kortfattat arbetet i tre av våra så kallade råd. 

Ungdomsrådet, landsbygdsrådet och näringslivsrådet. 

Utöver detta så redovisar näringslivs- och tillväxtchefen ett antal 

utvecklingsprojekt pågår inom samhällsavdelningen i syfte att stärka 

kommunens attraktionskraft.  

1. Skulebergets utveckling 

2. Förstudie: Högakustenbron - ett nav för ökad internationell 

attraktionskraft 
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3. Friluftsteater Höga Kusten (Lövvik) 

4. Vindkraft för miljarder - vill du leverera? 

5. Spelindustriutveckling 

6. Kramfors centrumprojekt 

7. Parkeringsutredning 

8. Persontrafik på Övre Ådalsbanan 

9. Ny detaljplan för Babelsberg 

10. Ombyggnation av Kungsgatan 

11. Hastighetsöversyn i Kramfors tätort 

12. Stolpe in för stad och Land i Mellersta Norrland (SiSL) 

13. Laddinfrastruktur i Kramfors 

14. Klimatstrategi 

15. Framtid Kramfors 

16. Trygg i Kramfors 

17. Modellkommun för jämställdhet 

18. Ortsutveckling 2021 

19. Ådalen 31 

20. Föreningsutveckling   

21. Boende för miljoner: planering för hållbar omställning genom socialt 

innovativa boenden (ödehus) 

22. Klimatneutrala städer i Höga Kusten 

 

Krishantering 

Kapitlet redovisar statistik samt kommentarer om Coronahanteringen och en 

kortfattad text om ledningsarbetet och de beslut som fattats.  

Beslutsunderlag 

Rapport från kommundirektören, 2021-05-11 

Bilaga – personalnyckeltal 

Bilaga – Beslut med anledning av coronapandemin 
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Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Förvaltningschefer 

Revisionen 

Kommunfullmäktige 
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§ 62 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 om fortsatt begränsning av verksamheter på grund av 

coronapandemin. 

Delegationsbeslut tung transport Väg 776 2021-04-15. 

Delegationsbeslut Aktivitetsbidrag 2a halvåret 2020. 

MOB-2021-1 Delegater miljö- och bygg 210419 uppdaterad. 

Miljö och bygg 

Delegationsbeslut miljö- och bygg 6 april till 30 april 2021 

Diarieår Diarielöpnummer Rubrik Ärendetyp  

2021 487 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2018 231 Beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten AVL 

2018 1264 

Beslut om ändring av avloppsanläggning byte av 

slamavskiljare AVL 

2021 527 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2019 271 Beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten AVL 

2014 1745 Beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten AVL 

2021 375 Föreläggande om komplettering av handlingar BYG 

2021 531 Startbesked för eldstad BYG 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(22) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-11 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

2020 1155 Startbesked för nybyggnad av bostadshus BYG 

2020 1155 Startbesked för eldstad och rökkanal BYG 

2019 1224 Ny kontrollplan för eldstad BYG 

2021 336 Bygglov för lagerhall samt markutfyllnad BYG 

2021 336 Startbesked för lagerhall BYG 

2021 336 Startbesked för markutfyllnad BYG 

2021 142 Bygglov för garage och tillbyggnad av bostadshus BYG 

2021 142 

Startbesked för garage och tillbyggnad av 

bostadshus BYG 

2021 32 Bygglov för nybyggnad av fritidshus BYG 

2021 380 Föreläggande om komplettering av handlingar BYG 

2020 812 Slutbesked för ombyggnad av altan BYG 

2021 515 Startbesked för eldstad BYG 

2020 1592 Startbesked för mellanlagringshall BYG 

2021 126 Bygglov för Bed & Breakfast BYG 

2021 126 Startbesked för Bed & Breakfest BYG 

2020 1458 Startbesked för fritidshus BYG 

2021 308 Startbesked för inglasat uterum, attefallstillbyggnad BYG 

2020 1645 Slutbesked för eldstad BYG 

2021 327 Bygglov för tillbyggnad av bostadshus BYG 

2021 506 Föreläggande om komplettering av handlingar BYG 

2021 448 Föreläggande om komplettering av handlingar BYG 

2021 474 Föreläggande om komplettering av handlingar BYG 

2021 474 

Bygglov för ändrad användning av del av 

industrilokal till padelhall med 2st Padelbanor BYG 

2021 324 

Bygglov för ändrad användning av förskola till LSS 

boende BYG 

2021 39 Bygglov för fritidshus BYG 

2021 39 Startbesked för fritidshus BYG 

2021 52 

Startbesked för ombyggnad av kök mm, Måvikens 

behandlingshem BYG 

2020 1502 

Bygglov för ca 40-45 campingplatser, en RWC och en 

ny väg BYG 

2021 256 Föreläggande om komplettering av handlingar BYG 

2021 370 Bygglov och startbesked för öppen altan och plank BYG 

2021 326 Bygglov och startbesked för parkering BYG 
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2021 369 Bygglov och startbesked för fasadändring BYG 

2021 182 Bygglov för ändring av lokal/ restaurang till gym BYG 

2021 182 

Startbesked för ändrad användning av 

lokal/restaurang till gym BYG 

2021 291 Bygglov och startbesked för förråd med carport BYG 

2021 410 Bygglov och startbesked för plank BYG 

2021 323 Startbesked för eldstad, vedspis i befintlig skorsten BYG 

2021 97 Slutbesked för eldstad BYG 

2021 414 Föreläggande om komplettering av handlingar BYG 

2020 487 Slutbesked eldstad BYG 

2021 205 Startbesked för altan BYG 

2020 1327 

Bygglov för tillbyggnad av servicebyggnad, ersätter 

tidigare lov BYG 

2020 1327 Startbesked för tillbyggnad av servicebyggnad BYG 

2021 509 Föreläggande om komplettering av handlingar BYG 

2021 571 

Startbesked eldstad. Spiskassett i befintlig öppen 

spis och befintlig rökkanal BYG 

2021 526 Föreläggande om komplettering av handlingar BYG 

2021 345 Startbesked eldstad BYG 

2020 135 

Beslut att bygglov inte behövs och att avsluta 

ärendet BYGT 

2021 491 Beslut om registrering av Kalles pizzeria - ny ägare. LIV 

2021 488 Beslut om registrering av dricksvattenanläggning LIV 

2020 1497 Yttrande till vattenmyndigheten MH-ÖVR 

2020 1497 

Yttrande till Havs- och vattenmyndigheten över 

åtgärdsprogrammet för havsmiljön MH-ÖVR 

2021 334 Beslut om försiktighetsmått vid avverkning MH-ÖVR 

2021 301 

Yttrande till Bergstaten ang. undersökningstillstånd i 

Ladvattenberget. MH-ÖVR 

2021 539 Beslut om hönshållning inom dpl Lugnvik. MH-ÖVR 

2021 333 Föreläggande om försiktighetsmått till Norra skog MH-ÖVR 

2021 467 Beslut om ogräståget MILJÖ 

2021 365 Svar på miljörapport via smp - Bollsta sågverk MILJÖ 

2021 363 

svar miljörapport 2020 via smp - Fjärrvärmeverket 

Kramfors MILJÖ 
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2021 317 

svar miljörapport 2020 via smp - Bergtäkt 

Gistgårdsön MILJÖ 

2021 358 

Svar på miljörapport för år 2020 - slamlaguner 

Gistgårdsön MILJÖ 

2021 359 Svar på miljörapport för år 2020 - slamlaguner Invik MILJÖ 

2021 304 svar miljörapport via smp - Lunde hamn MILJÖ 

2021 353 svar miljörapport 2020 via smp - bergtäkt Risnäs MILJÖ 

2021 280 svar miljörapport 2020 via smp - bergtäkt Stensland MILJÖ 

2021 360 svar på miljörapport 2020 - slamlaguner Tjärned MILJÖ 

2021 318 svar miljörapport 2020 via smp - bergtäkt Ödsberget MILJÖ 

2021 412 

Beslut om samråd för upphävande av del av dpl 

Lugnvik PLA 

2021 296 Strandskyddsdispens för kaj och brygga STRAND 

2021 296 

 Strandskyddsdispens för kaj och brygga, reviderat 

beslut STRAND 

2021 514 

Positivt yttrande över strandskyddsdispens för att 

ersätta "sovstuga" STRAND 

2021 267 Strandskyddsdispens för carport och Attefallshus STRAND 

2021 550 Yttrande till Lst om vattenverksamhet för båthus STRAND 

2021 307 Strandskyddsdispens Attefall STRAND 

2021 492 Strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus STRAND 

2021 197 Strandskyddsdipsens för flytbrygga STRAND 

2021 254 Positivt yttrande ang. komplementbostadshus STRAND 

2021 284 Synpunkter på dispens för komplementbyggnad STRAND 

2021 518 Beslut om jordvärmepump VPUMP 

2021 517 Beslut om jordvärmepump VPUMP 

2021 521 Beslut om bergvärmepump VPUMP 

2021 551 Beslut om bergvärmepump VPUMP 

2021 428 Beslut om bergvärmepump VPUMP 

2021 561 Beslut om bergvärmepump VPUMP 

2021 356 Beslut om bergvärmepump VPUMP 

2021 355 Beslut om bergvärmepump VPUMP 

2021 465 Beslut om bergvärmepump VPUMP 

2021 485 Beslut om jordvärmepump VPUMP 
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§ 63 Dnr: KS 2021/15 

Delgivning 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

Notera delgivningarna till protokollet. 

Ärendet 

1. Delegationsordning för produktionsnämnden 

2. Justerat protokoll HKA 2021-01-20 

3. Justerat protokoll Höga Kusten Airport 2021-03-15 

4. Justerat protokoll kommunfullmäktige 26 april 

5. Justerat Protokoll mediateknik 2021-04-19 

6. Kommunhus 210326 § 3 Uttalande om verksamhetens bedrivande 

7. PN 210421 § 17 Prognos efter februari 

8. PN 210421 § 18 Enkät om ekonomisk rapportering samt 

beslutsunderlag 

9. PN 210421 § 22 Revidering av produktionsnämndens 

delegationsordning 

10. PN 210421 § 26 Samverkansavtal inom avfallsverksamheten 

11. Protokoll Arvodesberedningen 2021-03-15  

12. Protokoll KSAU 27 april webb utan sekretess 

13. Styrelseprotokoll Krambo AB 23 mars 2021 


