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Närvaro 
Tjänstgörande ledamöter 
Malin Svanholm (S), ordf. 
Jon Björkman (V) deltar via Teams. 
Peter Hedberg (S) deltar via Teams. 
Eva Lygdman (S) deltar via Teams. 
Robert Larsson (S) deltar via Teams. 
Tommy Swärdh (S) deltar via Teams. 
Siw Sachs (S) deltar via Teams. 
Susanne Viklund (S) deltar via Teams. 
§ 26-40. 
Lisbet Boman (S) deltar via Teams, 
tjänstgörande ers. § 40-54. 
Osman Saidabdala (S) deltar via Teams, 
tjänstgörande ers, § 44. 
Göran Fahlén (V) deltar via Teams, 
tjänstgörande ers.  
Ida Stafrin (C) deltar via Teams. § 26-43, 
45-54. 
Anders Åkerman (C) deltar via Teams. 
Anna Strandh Proos (M) deltar via 
Teams, § 26-43, 45-54. 
Jari Merikanto (M) deltar via Teams, 
tjänstgörande ers, § 29-54. 
Birgitta Widerberg (C) deltar via Teams. 
§26-28. 
Bo Grafström (KD) deltar via Teams. 
Björn Sjödin (SD) 
Peter Andelid (L) deltar via Teams, 
tjänstgörande ers. § 44. 
 

Ej beslutande ersättare 
Lisbet Boman (S) deltar via Teams, § 26-39. 
Gudrun Sjödin (S) deltar via Teams. 
Thomas Näsholm (S) deltar via Teams, § 
26-39. 
Osman Saidabdala (S) deltar via Teams, § 
26-43, 45-54. 
Ulla Olofsson (V) deltar via Teams. 
Jari Merikanto (M) deltar via Teams, § 26-
28 
Peter Andelid (L) deltar via Teams, § 26-43, 
45-54

 
Övriga närvarande tjänstepersoner 
Henrik Ericson, nämndsekreterare 
Peter Carlstedt, kommundirektör deltar digitalt  
Malin Rydmark, ekonomichef, deltar digitalt  § 26 
Siv Sundström, chef miljö- och byggavdelningen, deltar digitalt § 26 
Maria Hedman, chef administrativa enheten, deltar digitalt § 26 
Susanne Königson, chef samhällsavdelningen, deltar digitalt § 26 
Annica Kjellin, kommunikationschef, deltar digitalt § 26 
Erika Sjögren, verksamhetsutvecklare, deltar digitalt § 26 
Ida Westman, samhällsplanerare, deltar digitalt § 26 
 
Övriga närvarande 
Mattias Östman, HKIG 
Mia Wester, Verksamhetsutvecklare HKIG 
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Voteringsresultat § 31 Ja Nej Avstår 
Malin Svanholm(S)  X  
Jon Björkman(V)  X  
Peter Hedberg (S)  X  
Eva Lygdman (S)  X  
Robert Larsson (S)  X  
Tommy Swärdh (S)  X  
Siw Sachs (S)  X  
Susanne Viklund (S)  X  
Göran Fahlén (V)  X  
Ida Stafrin (C)  X  
Anders Åkerman (C)  X  
Jari Merikanto (M)  X  
Anna Strandh Proos (M)  X  
Bo Grafström (KD)  X  
Björn Sjödin (SD) X   
Summa  1 14  
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§ 26 Dnr: KS 2021/18 

Information 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunstyrelsen  

Beslut 
Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen får ta del av följande information: 

- Ida Westman, samhällsplanerare vid miljö- och byggavdelningen 
informerar om miljö- och byggärenden och om 
strandskyddsutredningen. 

- Malin Rydmark, ekonomichef, informerar om årsredovisningen 
2020.  

- Annica Kjellin, kommunikationschef, informerar om en ny grafisk 
profil för Kramfors kommun  

- Peter Carlstedt, kommundirektör, informerar om 
kommunledningsförvaltningens rapport.  

- Kommunstyrelsen ges möjlighet att ställa frågor med anledning av 
ärendelistan. 
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§ 27 Dnr: KS 2021/88 

Årsredovisning för Kramfors kommun 2020 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Förlag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta följande  

1. Godkänna årsredovisningen för år 2020. 

2. Balanskravsresultatet från 2019 återställs. 

3. Reservera medel till inrättad resultatutjämningsreserv med 2,7 mnkr 
av resultatet 2020. 

4. Fastställa särredovisning för VA-verksamheten 2020. Avsättning 
görs till investeringsfond med 1 626 tkr och resultat efter 
avsättningen +750 tkr överförs till resultatfonden. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 

 
1. Instämma i den bedömning som Krambos styrelse, 

Kommunhus styrelse, Kramfast styrelse, Mediatekniks 
styrelse och Höga Kusten Airports styrelse gör av att deras 
respektive bolag i allt väsentligt uppfyllt det kommunala 
ändamålet samt att arbetet utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna verksamhetsåret 2020. 

2. Samtliga bolag bedöms ha bedrivit sin verksamhet i enlighet 
med ägarens intentioner och de har i allt väsentligt följt givna 
styrdokument och agerat i enlighet med aktuell lagstiftning. 

Ärendet 
Årsredovisning 2020 
Årsredovisningen för 2020 omfattar Kramfors kommun samt i sammanställd 
redovisning de kommunala bolagen och kommunalförbund.  

Resultatet för den sammanställda redovisningen för kommunkoncernen 
uppgår till +52,8 mnkr (2019 var resultatet +30,1 mnkr). 
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Årsredovisning bedömer Kramfors resultat för 2020 för såväl 
verksamhetsmål och ekonomi.  De verksamhetsmässiga målen uppfylldes till 
en nivå på 54 % och det ekonomiska målet uppnåddes. Vilket betyder att det 
samlade resultatet visar att kommunens mål för god ekonomisk hushållning 
uppfylldes år 2020. 

Det positiva ekonomiska resultatet på +18,3 mnkr uppfyller 
kommunfullmäktiges mål. Kramfors kommun har under ett antal år haft en 
ekonomiskt ansträngd situation. Stor skuldsättning, låg soliditet, hög 
skattesats och en minskad befolkning är delar av den utmanande situationen. 
Årets positiva resultat är dock en förbättring på 24 mnkr jämfört med 2019. 
Det förbättrade resultatet beror till stor del på ökade generella statsbidrag 87 
mnkr jämfört med 2019, som kommunen har fått för att täcka upp för 
merkostnader i samband med pandemin samt minskade skatteintäkter -19 
mnkr jämfört med 2019. Dock har välfärdsnämnden en negativ avvikelse 
mot budget på -18,2 mnkr och bildningsnämnden på -5,8 mnkr.  

Balanskravsutredningen visar ett balanskravsresultat på +15,6 mnkr. 
Balanskravsutredningen för 2019 visade ett balanskravsresultat på -7,2 mnkr 
som ska återställas inom tre år. Det positiva resultatet för 2020 gör att 2019 
års negativa balanskravsresultat på -7,2 mnkr kan återställas redan under 
2020. 

Ekonomin är fortfarande ansträngd och kommunstyrelsen ser allvarligt på 
situationen såväl för kommunen totalt som för att nämnderna inte klarar att 
bedriva sin verksamhet inom tilldelad budgetram. Det pågår ett omfattande 
arbete att anpassa och ställa om verksamheterna utifrån kommunens 
ekonomiska förutsättningar och som kommer att fortsätta åren framåt.  

Kommunen särredovisar sedan länge VA-verksamhet enligt 50 § lag 
(2006:412) om allmänna vattentjänster. Branschorganisationen Svenskt 
Vatten förordar att fullmäktige fastställer särredovisningen.  

Enligt kommunallagens 8 kap 18 § ska årsredovisningen för kommunen 
godkännas av fullmäktige. 

Enligt kommunallagen har kommuner from år 2013 möjlighet att avsätta 
medel till resultatutjämningsreserv (RUR) om balanskravsresultatet 
överstiger 1 procent av summa skatteintäkter samt generella statsbidrag. 
Kramfors kommun har tidigare år inte gjort några avsättningar. Innevarande 
år har avsättning gjorts med 2,7 mnkr vilket motsvarar det maximalt möjliga. 
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Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen utöva uppsikt över de 
kommunala bolagen på samma sätt som styrelsen har tillsyn över all annan 
kommunal verksamhet. Uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen ska 
hålla sig informerad och göra en bedömning av bolagens verksamhet och hur 
bolagen förhåller sig till styrdokument och lagstiftning. 

Bedömningen ska göras med stöd av årliga rapporter från bolagsstyrelserna 
och från lekmannarevisorerna samt den löpande information om bolagens 
verksamhet som lämnas. 

Ett led i uppsiktsplikten är att kommunstyrelsen i årliga beslut ska pröva om 
den verksamhet som varje hel eller delägt bolag bedrivit har varit förenlig 
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. I gällande bolagspolicy står att 
kommunstyrelsen ska göra sin bedömning bland annat med stöd av årliga 
rapporter från bolagsstyrelserna. Bolagspolicyn gäller de direkt och indirekt 
helägda bolagen men kommunen strävar efter att även minoritetsägda bolag 
ska omfattas av samma regler även om det kräver överenskommelser med 
övriga ägare.  

Krambos styrelse uttalar i sin årsredovisning att bolaget i allt väsentligt 
uppfyllt det kommunala ändamålet samt att arbetet utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. Eftersom motstridig information inte 
framkommit är det förvaltningens förslag att kommunstyrelsen som ett 
resultat av sin prövning instämmer i den bedömning som Krambos styrelse 
gör. 

Kommunhus styrelse, Kramfast styrelse och Mediatekniks styrelse har i 
särskilda beslut uttalat att varje bolag i allt väsentligt uppfyllt det 
kommunala ändamålet samt att arbetet utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna verksamhetsåret 2020. Eftersom motstridig information inte 
framkommit är det förvaltningens förslag att kommunstyrelsen som ett 
resultat av sin prövning instämmer i den bedömning som respektive 
bolagsstyrelse gör. 

Även styrelsen i delägda Höga Kusten Airport har uttalat att bolaget i allt 
väsentligt uppfyllt det kommunala ändamålet samt att arbetet utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna verksamhetsåret 2020. 

Ekonomi och finansiering 
Beslutet innebär att 2019 års underskott på -7,2 mnkr är återställd. 
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Måluppfyllelse 
Årsredovisningen är en lagstadgad del av kommunens uppföljningsarbete 
och kommer att bidra till att målet om god ekonomisk hushållning nås. 

Samråd 
Det ekonomiska utfallet har presenterats i centrala samverkansgruppen. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2020, dnr KS 2021/88 

Särredovisning VA-verksamheten 2020, dnr KS 2021/88 

Beslutet skickas till 
Revisorerna 
Styrelsen i Krambo 
Styrelsen i Kommunhus 
Styrelsen i Kramfast 
Styrelsen i Mediateknik 
Styrelsen i Höga Kusten Airport 
Styrelsen i Höga Kusten destinationsutveckling AB 
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§ 28 Dnr: KS 2021/161 

Godkänna bolagsordningar för Krambo AB, Kramfast 
AB, Kramfors Mediateknik AB samt Kramfors 
Kommunhus AB 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 
1. Fastställa bolagsordning för Krambo AB. 

2. Fastställa bolagsordning för Kramfast AB. 

3. Fastställa bolagsordning för Kramfors Mediateknik AB. 

4. Fastställa bolagsordning för Kramfors Kommunhus AB. 

5. Upphäva tidigare bolagsordningar för ovanstående bolag. 

Ärendet 
I Kommunhus styrelse aktualiserades en fråga om så kallad firmateckning 
under 2020.  

Firmatecknare är de personer som har rätt att skriva under i företagets namn, 
med rättslig bindande verkan, ensamma eller tillsammans. 

Om det inte finns begränsningar i bolagsordningen kan styrelsen utse 
särskilda firmatecknare. Det är enskilda personer som, utöver styrelsen, 
företräder aktiebolaget och skriver under exempelvis avtal. Om en särskild 
firmatecknare inte samtidigt sitter i styrelsen kallas den för extern särskild 
firmatecknare. Anmälan ska göras till Bolagsverket. 

I de bolag som ingår i kommunhuskoncernen har sedan länge 
firmateckningsrätten varit reglerad så att 

1. Firman tecknas av styrelsen 

2. Firman tecknas var för sig av ordförande och VD 

Någon möjlighet att utse extern särskild firmatecknare finns in eftersom det i 
nuvarande bolagsordningar är reglerat. 
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Nuvarande skrivning: 

§ 14 Firmateckning 

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande 
direktör att teckna bolagets firma. 

Styrelsen i Kommunhus AB har redan ändrat så att firman numera utöver 
styrelsen tecknas av ordförande och VD i förening, dvs att båda tillsammans 
måste underteckna de handlingar som omfattas. Motsvarande förändring 
kommer att genomföras i övriga bolag. 

I diskussionen har det framkommit önskemål om att bolagsordningarna bör 
ändras så att även extern särskild firmatecknare kan utses. 

Förslaget är därför att bolagsordningarna för Krambo AB, Kramfast AB, 
Kramfors Mediateknik AB och Kramfors Kommunhus AB ändras så att § 14 
får nedanstående formulering. 

§ 14 Firmateckning 

Styrelsen får bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande 
direktör att teckna bolagets firma, så kallad särskild extern firmatecknare. 

Firmateckning ska utföras av två i förening varav minst en ska vara antingen 
verkställande direktör eller styrelseledamot. 

Samråd 
I processen med framtagande av nya bolagsordningar har bolagens styrelser 
och deras VD varit involverad. 

Beslutsunderlag 
Bolagsordning för Krambo AB  
Bolagsordning för Kramfast AB 
Bolagsordning för Kramfors Mediateknik AB 
Bolagsordning för Kramfors Kommunhus AB 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen (Administrativa enheten) 
Krambo AB 
Kramfast AB 
Kramfors Mediateknik AB 
Kramfors Kommunhus AB 
Revisionen 
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§ 29 Dnr: KS 2021/141 

Delegation av bemyndigande att meddela föreskrifter 
om förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna 
platser 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 
1. Bemyndiga kommunstyrelsen att vid behov fatta tidsbegränsade 

beslut om förbud att vistas på vissa särskilt angivna platser. 

2. Beslutet gäller under den tid som kommunerna har denna rätt i 
enlighet med fastställd förordning.  

Kommunstyrelsen föreslås för egen del besluta följande 

1. Bemyndiga kommundirektören att vid behov fatta tidsbegränsade 
beslut om förbud att vistas på vissa särskilt angivna platser.  

2. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med förslaget. 

3. Besluten gäller som längst till 2021-09-30 

Ärendet 
Regeringen beslutade 2021-03-04 om en förordning som ger kommuner rätt 
att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller 
på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en 
påtaglig risk för trängsel. Kommunernas normgivningsmakt har utvidgas 
genom ett nytt kapitel i 8 kap 1 § förordningen om särskilda begränsningar 
för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (2021:8). Regleringen 
trädde i kraft 2021-03-11 och sträcker sig till 2021-09-30. Bestämmelsen ger 
kommunerna en rätt att utfärda förbud att  

• vistas i en park,  
• på en badplats eller  
• på någon annan liknande särskilt angiven plats. 

Med begreppet ”annan liknande särskilt angiven plats” avses att det endast är 
vissa typer av platser som kan omfattas av bemyndigandet. De platser som 
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omfattas är sådana som allmänheten typiskt sett har tillträde till. Men vissa 
platser kan inte omfattas; platser där det bedrivs näringsverksamhet eller 
offentlig verksamhet av mer betydande omfattning, till exempel köpcentrum 
och bibliotek, och platser som framför allt används för att förflytta sig från 
en plats till en annan, t.ex. gågator och bilvägar, fartyg och andra färdmedel. 

Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om ett sådant förbud är att  
• det på platsen ska finnas en påtaglig risk för trängsel,  
• att föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom 

riket, och  
• inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas 

frihet. 
Beslutanderätten utgår från kommunfullmäktige men eftersom ett behov av 
ett sådant förbud kan uppkomma med kort varsel behöver beslutanderätten 
delegeras.  
Innan en kommun meddelar föreskrifter om förbud mot att vistas på en 
särskilt angiven plats ska samråd ske med smittskyddsläkaren och polisen. 

Beslutsunderlag 
Sveriges Kommuners och Regioners information om bemyndigandet för 
kommuner att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas på vissa särskilt 
angivna platser.  

Beslutet skickas till 
Kommundirektören 

Kultur- och fritidsenheten 

Polisen 
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§ 30 Dnr: KS 2021/173 

Utse säkerhetsskyddschef och ersättare för denne i de 
kommunala bolagen 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 
1. Kramfors kommuns säkerhetsskyddschef och dennes ersättare ska ha 

motsvarande uppdrag för de helägda kommunala bolagen Krambo 
AB, Kramfast AB och Mediateknik AB. 

2. Föreslå Höga Kusten Airports styrelse att de fattar ett beslut som 
innebär att Kramfors kommuns säkerhetsskyddschef tillika blir 
säkerhetsskyddschef vid flygplatsen och att Sollefteå Kommuns 
säkerhetsskyddschef blir ersättare.   

3. Fastställa beslutet som ett ägardirektiv. 

Ärendet 
I Plan för säkerhetsskydd, KS 2017/467, framgår att det yttersta ansvaret för 
säkerhetsskyddet i Kramfors kommun vilar på kommundirektören i enlighet 
med delegation från kommunstyrelsen. Kommundirektören utser 
säkerhetsskyddschef och ersättare till denne samt vid behov biträdande. 
Sedan 2019 har Margareta Fällström varit säkerhetsskyddschef och Maria 
Hedman ersättare som säkerhetsskyddschef.  

I planen framgår också att även de kommunala bolagen ska samarbeta med 
säkerhetsskyddschefen för att utforma säkerhetsskyddet och samråda om 
registerkontroll och placering i säkerhetsklasser. I praktiken har 
säkerhetsskyddschefens roll även omfattat de kommunala bolagen men det 
har inte fattats något formellt beslut.  

Kommundirektören har inget mandat att fatta formellt bindande beslut för de 
kommunalägda bolagen varför förslaget till beslut innebär att det är 
kommunfullmäktige som beslutar och att beslutet ska ges statusen av ett 
ägardirektiv. 

Höga Kusten Airport delas med Sollefteå kommun så för flygplatsen är 
förslaget att Kramfors kommuns säkerhetsskyddschef tillika blir  
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säkerhetsskyddschef vid flygplatsen och att Sollefteå Kommuns 
säkerhetsskyddschef blir dennes ersättare.  Eftersom flygplatsen delas lika 
mellan ägarkommunerna kan inte en kommun utan samråd med den andra 
utfärda ägardirektiv.                 

Samråd 
Samråd har skett med Sollefteå kommun. 

Beslutsunderlag 
Plan för säkerhetsskydd, KS 2017/467, och delegationsbeslut Utseende av 
säkerhetsskyddschef och ersättare för denne, KS 2019/432.  

Beslutet skickas till 
Krambo AB 

Mediateknik AB 

Höga kusten Airport AB 

Styrman Dnr KS 2020/315 ärende ”Ägardirektiv för bolag ingående i 
kommunhuskoncernen 2021” 
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§ 31 Dnr: KS 2020/145 

Yttrande i frågan om ny förskola i centrala Kramfors 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunstyrelsen 

Beslut 
1. Har inga invändningar mot bildningsnämndens beslut att beställa en 

ny förskola. 

2. Föreslår kommunfullmäktige att i beslutet om mål- och resursplan för 
2022 utöka borgensramen till 300 miljoner kronor för Kramfast AB 
för att möjliggöra att bolaget lånefinansierar projektet.  

Reservation 
Björn Sjödin (SD) 

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-09 att starta om processen avseende 
planeringen för en ny förskola i Kramfors centrum. Arbetet genomfördes i 
projektform och involverade kommunstyrelsen, bildningsnämnden, 
produktionsnämnden och Kramfast AB. Slutrapporten från projektet delgavs 
kommunstyrelsen 2021-01-26. 

Utifrån rapporten beslutade bildningsnämnden 2021-03-24 att det finns ett 
behov av nya lokaler och att de är beredda att inarbeta de kostnader förslaget 
medför i sin budget. Bildningsnämnden har nu formellt beställt en nybyggd 
förskola med omfattning motsvarande koncept B eller C, SKR´s 
kommentusavtal (108 platser) med placering i Kramfors stad. 

Bildningsnämnden och Kramfast AB har upprättat en 
principöverenskommelse i form av en avsiktsförklaring med tillhörande 
hyreskalkyl. Projektet bedöms ha en investeringskostnad på 39,9 miljoner 
kronor. 

Från kommunsledningsförvaltningen så har både samhällsavdelningen och 
miljö- och byggavdelningen medverkat. De har bland annat bidragit med 
olika scenarios för befolkningsutvecklingen samt kompetens i frågan om 
placeringen av en ny förskola.  
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I slutrapporten från projektet framgår att som första alternativ förordas 
fastigheten Gumås 57 men i praktiken är det upp till Kramfast som blir 
byggherre att hantera tomtfrågan i samråd med bildningsnämnden. 

När det gäller konsekvenser för övriga förskolor när den nya lokalen står 
färdig så är det inte helt enkelt att i detalj svara i det här ärendet exakt hur 
behovet ser ut och det framgår också tydligt i rapporten. Principen när det 
gäller kostnader är dock att bildningsnämnden är ansvarig för de 
hyreskontrakt som är ingångna och har att beakta dessa i sin långsiktiga 
kalkyl. Detsamma gäller för Kramfast AB som fastighetsägare och bolaget 
har därför att fundera på konsekvenser och alternativ användning för de 
lokaler som bildningsnämnden eventuellt lämnar.  

Den s.k. lokalbanken kommer inte att överta några kostnader om inte 
kommunfullmäktige beslutar om annat. 

Ekonomi och finansiering 
Kramfast har idag en borgensram som uppgår till 275 340 000 kronor och 
den behöver utökas för att investeringen ska kunna genomföras och det är 
kommunfullmäktige som måste besluta om den utökningen. 

Ekonomienheten har utrett frågan om kommunens finansiella ställning och 
bedömningen är att borgensåtagandet kan utökas med det belopp som 
föreslås vilket betyder att Kramfast AB efter beslut i kommunfullmäktige 
kan lånefinansiera investeringen via Kommuninvest. 

Kommunfullmäktige föreslås att i beslutet om mål- och resursplan för 2022 
utöka borgensramen för Kramfast AB för att möjliggöra att bolaget 
lånefinansierar projektet. 

Fr. o. m. 2021-07-01 såsom för egen skuld ingå borgen för 300 000 000 kr 
gällande låneförpliktelser i Kramfast AB upp till ett högsta lånebelopp om 
300 000 000 kr jämte därpå löpande ränta och kostnader med totalt högsta 
lånebelopp beräknade på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp varav 300 
000 000 kr mot borgensavgift med 0,4 %. 

Samråd 
Förslaget till detta beslut har kommunicerats internt inom 
kommunledningsförvaltningen, med produktionsförvaltningen, 
bildningsförvaltningen samt med Kramfast AB. 

Yrkande 
Björn Sjödin (SD) lämnar följande återremissyrkande: ” Föreslår återremiss 
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i ärendet om ny förskola i kramfors stad. Detta på grund av avsaknad av 
alternativa lösningar i förslaget. Te.x. upprustning av befintliga förskolor.” 

Jon Björkman (V) Anna Strandh Proos (M) Thomas Näsholm (S) och Eva 
Lygdman (S) yrkar bifall till att kommunstyrelsen inte ska invända sig i 
ärendet och de yrkar avslag till Björn Sjödins (SD) återremissyrkande. 

Särskild propositionsordning 
Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till Björn 
Sjödins (SD) återremissyrkande genom votering. 

Ordförande meddelar följande: 

 Ja-röst till bifall på Björn Sjödins (SD) återremissyrkande. 

 Nej-röst till avslag på Björn Sjödins (SD) återremissyrkande. 

Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.  

Voteringsresultat 
Med 1 ja-röst och 14 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avslå Björn 
Sjödins (SD) återremissyrkande. 

Se voteringsresultat på sida 5. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på majoritetens förslag. Efter ställd 
proposition finner ordförande att kommunstyrelsen inte ska invända i 
ärendet. 

Beslutsunderlag 
Bildningsnämndens beslut 2021-03-24, §23 
Underlag – Ny förskola Kramfors Stad 
Avsiktsförklaring med hyreskalkyl 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Bildningsnämnden 
Produktionsnämnden 
Samhällsavdelningen 
Miljö och Byggavdelningen 
Kramfast AB 
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§ 32 Dnr: MOB 2020/1081 

Byggsanktionsavgift för komplementbyggnad 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunstyrelsen 

Beslut 
Fastighetsägaren till Kungsgården 5:18, Albin och Herberts Bildemontering 
AB, org nr, 556958-4690, ska betala 17974 kr i byggsanktionsavgift för att 
ha uppfört en byggnad på 41 m2 utan bygglov. 

Lagstöd 
Plan- och bygglagen 9 kap. 2 § anger att det krävs bygglov för att utföra en 
nybyggnad. 
 
I Plan- och bygglagen 11 kap. 51, 53, 53 a, 57, 58 och 59 § § finns 
bestämmelser om byggsanktionsavgifter. 

Skäl till beslut 
Nybyggnad av en 41 m2 stor byggnad har utförts utan bygglov och 
fastighetsägaren ska därför betala byggsanktionsavgift. 

Ärendet 
Fastighetsägaren till Kungsgården 5:18 har uppfört en byggnad på 41 m2 
utan att först ansöka om bygglov. 
 
Fastighetsägaren har besökt miljö- och byggkontoret och meddelat att en 
nybyggnad av en komplementbyggnad gjorts under 2020 utan att bygglov är 
sökt. Bygglov är sökt i efterhand 2020-08-14 och fastighetsägaren har talat 
om att de inte har för avsikt att ta bort byggnaden. Miljö- och bygg 
informerade då även om byggsanktionsavgiften och att beslut senare 
kommer att tas av kommunstyrelsen. 
 
Fastighetsägaren har meddelat att byggnaden inte ska tas bort och bygglov är 
sökt i efterhand 2020-08-14. I bygglovsansökan anges byggnadsarean 41 m2. 
 
Vid tillsynsbesök på fastigheten Kungsgården 5:18 den 2020-12-16 
konstaterades att byggnaden är uppförd och byggd enligt inlämnat bygglov. 
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Miljö- och bygg informerade även vid tillsynsbesöket om 
byggsanktionsavgiften och att beslut kommer att tas av kommunstyrelsen. 
 
Skriftlig information skickades 2021-03-11 till fastighetsägare med 
information om byggsanktionsavgiften. 
 
Byggsanktionsavgiften är beräknad på en nybyggnad av en 
komplementbyggnad uppförd år 2020 utan bygglov och startbesked med en 
byggnadsarea på 41 m2.  Avgiften beräknas då till 17974 kr 

Avgift 
Byggsanktionsavgift 17974 kr 

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

Beslutet skickas till 
Miljö och bygg, som vidaresänder beslutet till berörda. 
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§ 33 Dnr: MOB-2020-1153 

Byggsanktionsavgift för tillbyggnad och plank 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastighetsägarna till Lunde 2:13, Karl-Erik 
Werner Engström och Sussanne Karin Elisabeth Engström, ska betala 19747 
kr i byggsanktionsavgift för att utan bygglov ha utfört en tillbyggnad av 
bostadshuset på 37 m2 samt uppfört ett plank på 20 löpmeter  

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

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

Skäl till beslut 
Tillbyggnad av bostadshuset samt uppförande av plank har skett utan 
bygglov och fastighetsägaren ska därför betala sanktionsavgift. Fastigheten 
ligger inom ett område med sammanhållen bebyggelse där dessa åtgärder 
kräver bygglov. 

Ärendet 
Fastighetsägaren till Lunde 2:13 har utfört en tillbyggnad av bostadshuset på 
37 m2 samt uppfört ett plank på 20 löpmeter utan att först ansöka om 
bygglov. 
 
Fastighetsägaren har 2020-11-17 fått ett informationsbrev om att Miljö och 
bygg har fått in en anmälan om olovligt byggande av altaner och 
utbyggnader m.m.  
 
Vid tillsynsbesök på fastigheten Lunde 2:13, 2020-11-25 noterades att en 37 
m2 stor tillbyggnad (Inglasat uterum) av bostadshuset är utförd och att ett tätt 
plank på 20 löpmeter är byggt. Fastighetsägaren informerades vid 
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tillsynsbesöket att bygglov måste sökas för tillbyggnaden och planket samt 
att en byggsanktionsavgift måste tas ut för tillbyggnaden och planket.  
 
Bygglov för tillbyggnaden (Inglasade uterummet) och planket är sökt i 
efterhand 2021-03-10 och fastighetsägaren har talat om att man inte har för 
avsikt att ta bort tillbyggnaden och planket. I bygglovsansökan anges 
byggnadsarea på tillbyggnaden vara 37 m2. 
 
Skriftlig information om byggsanktionsavgiften skickades 2021-03-12 till 
fastighetsägare. 
 
Byggsanktionsavgiften är beräknad på en tillbyggnad av bostadshus utförd år 
2020 utan bygglov och startbesked med en byggnadsarea på 37 m2 samt ett 
plank på 20 löpmeter. Sanktionsavgiften halveras i enlighet med PBF 9 kap 
3a §. Avgiften beräknas då till 14426 kr för tillbyggnaden och 5321 kr för 
planket. Totala avgiften blir 19747 kr 

Avgift 
Byggsanktionsavgift 19747 kr 

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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§ 34 Dnr: MOB-2019-1347 

Planprogram för Babelsbergsområdet på samråd 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att planprogram för Babelsbergsområdet ska 
skickas ut på samråd. 

Lagstöd 
Plan och bygglagen (PBL) 5 kap §§ 10-17 

Bedömning 
Planprogrammet utreder möjligheterna att utveckla Babelsberget och 
området runt omkring det. Fokus ligger på den övergripande strukturen och 
de riktlinjer som föreslås utgår från områdets förutsättningar och de 
beslutade styrdokument, program och planer som berör området. Riktlinjerna 
som presenteras ska användas i kommande planprocess.  

Planeringen ska utgå från områdets förutsättningar i tillskapandet av ny 
bostadsbebyggelse samtidigt som bergets natur- och kulturvärden 
tillgängliggörs för kommunens invånare och besökare. Parallellt med detta 
ändras det i det stora antal detaljplaner som nu reglerar området så att 
befintliga fastigheter och funktioner kan nyttjas bättre.  

Syftet med detaljplanen stämmer överens med översiktsplanen 2013. 

Bakgrund 
Babelsberg och ytorna runt omkring det har varit föremål för många 
utvecklingsförslag under årens lopp, men inget av dessa har hittills 
genomförts. Området kan utvecklas genom att skapa attraktiva 
boendemiljöer i centralt läge. Att utveckla området kommer bland annat 
bidra till att nå de målstolpar som är uppsatta för Vision 2031, 
ställningstagandena i den fördjupade översiktsplanen för Kramfors stad och 
kommunens bostadsförsörjningsprogram. 

År 2020 sökte och beviljades Kramfors kommun stöd av Trafikverket enligt 
2§ i förordningen (2015:579) om att främja hållbara stadsmiljöer. Stödet 
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beviljades för åtgärden att anlägga gång- och cykelväg längs Kungsgatan och 
förbättra gatumiljön. Stödet beviljades med villkoret att Kramfors kommun 
genomför de av kommunen åtagna motprestationerna i ansökan.  
 
En av dessa motprestationer är en detaljplan för bostäder för 
Babelsbergsområdet. Motprestationen, att ta fram ett planförslag för 
antagande av kommunstyrelsen, ska genomföras under perioden 2021 till 
och med 2022. 

Beslutsunderlag 
Planprogram 

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggavdelningen, som vidaresänder beslutet till berörda. 
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§ 35 Dnr: MOB-2016-760 

Begäran om verkställighet 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunstyrelsen 

Beslut 
Ansöka om verkställighet av kommunstyrelsens beslut 2020-02-11, diarienr 
MOB-2016-760.  

Lagstöd 
Plan- bygglagen (2010:900) 11 kap. 27 §. 

Skäl till beslut 
Kommunstyrelsen bedömer att ladugårdsbyggnaden på fastigheten 
Västertorp 1:3 inte uppfyller gällande krav på byggnadsverk. Byggnaden är i 
så dåligt skick och så skadad att den innebär en olycksrisk för omgivningen. 
Att byggnaden skulle kunna återställas inom en skälig tid ses som liten, 
varför rivning bedöms som nödvändigt.  

 
Fastighetsägaren har tidigare förelagts att riva byggnaden och frakta bort 
rivningsmateriel. Föreläggandet förenades med vite, som har dömts ut. Trots 
detta har byggnaden inte rivits.  
 
Det bedöms inte som troligt att några åtgärder kommer att vidtas genom att 
förelägga fastighetsägaren med ett löpande vite. Eftersom förutsättningar 
finns för att vidta åtgärderna på fastighetsägarens bekostnad, bedöms detta 
vara den rimligaste lösningen.  

Ärendet 
Den 19 april 2016 fick miljö och byggavdelningen en anmälan om att ladan 
på fastigheten Västertorp 1:3 var förfallen.  
 
Den aktuella fastigheten är ensligt belägen och omfattas inte av någon 
detaljplan eller andra bestämmelser. Vägen till fastigheten är enskild och 
används av två grannar för att de ska kunna ta sig till sina sommarstugor. 
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Miljö och bygg har besökt fastigheten vid flera tillfällen:  
• 8 september 2016 
• 22 maj 2017  
• 17 juli 2018 
• 3 oktober 2019 
• 3 juli 2020 

På fastigheten finns en liten stuga och en stor lada. Halva 
ladugårdsbyggnaden har rasat. Delar av taket, stommen och väggarna har 
rasat in. Delar av det som rasat vilar på flera träd som står mellan vägen och 
ladan. Det finns en risk för att träden kommer att brytas av och att de då 
rasar över vägen tillsammans med ladan.  

 
Fastighetsägaren har inte varit med vid något av besöken eller besvarat miljö 
och byggs kontaktförsök. Efter första besöket 2016 skickades 
inspektionsrapporten med rekommenderat brev, som inte hämtades ut. Ett 
nytt besök gjordes den 22 maj 2017, den inspektionsrapporten skickades 
med ett delgivningskvitto – som inte sändes tillbaka.  

Efter att miljö och bygg fått in nya klagomål och bilder så skickades en 
skrivelse till fastighetsägaren den 30 maj 2018, med en beskrivning av 
ärendet och en uppmaning kontakta miljö och bygg för att berätta hur det är 
tänkt att byggnaden ska åtgärdas. Skrivelsen delgavs med hjälp av polis. 
Miljö och bygg fick ingen återkoppling. 

Den 17 juli 2018 gjordes ett uppföljande besök. Då hade den trasiga delen av 
ladan har rasat ner ytterligare och vilade nu mer platt mot marken. I övrigt 
hade ingenting hänt sedan besöket 2017. Materialet från den rasade delen 
vilade fortfarande mot de större träden och olycksrisken fanns kvar. 
Övergången mellan den stående delen av ladan och den rivna delen lutade ut 
mot vägen. Rasar den delen ytterligare, finns risk för att resten av ladan 
följer med. 
 
Föreläggande med vite 
Den 18 oktober 2018 förelade dåvarande miljö- och byggnämnden 
fastighetsägaren att vidta följande åtgärder till den 30 september 2019:  

 
• Frakta bort materialet från den rasade delen av ladan till en 

avfallsanläggning.  
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• Riva den delen av ladan som fortfarande stod kvar.  
 
Punkterna förenades med ett vite på 5000 respektive 50 000 kronor. 
Föreläggandet förenades med vite eftersom fastighetsägaren varken gjort 
några åtgärder under en lång tid eller informerat miljö och bygg om 
eventuella planer på åtgärder. Beslutet delgavs med hjälp av polis. Det 
överklagades inte och vann laga kraft.  
 
Den 3 oktober 2019 gjorde miljö och bygg ett uppföljande besök på 
fastigheten. Besöket var föranmält, men fastighetsägaren var inte med. 
Ladan stod fortfarande kvar på fastigheten och inget material hade fraktats 
bort.  
 
Den 30 oktober 2019 skickade miljö och bygg en inspektionsrapport till 
fastighetsägaren om platsbesöket och informerade att kommunstyrelsen 
kommer att ansöka om utdömande av vite, då föreläggandet inte har följts. 
Där fanns även en upplysning om att kommunstyrelsen kommer att fatta ett 
nytt beslut i ärendet.  
 
Föreläggande om åtgärder på fastighetsägarens bekostnad 
Den 11 februari 2020 fattades nya beslut i ärendet. Dels ett utdömande av 
vitet och dels ett nytt föreläggande om rivning och uppstädning. I 
föreläggandet om rivning beslutades det även att föreläggandet skulle utföras 
på fastighetsägarens bekostnad, om det inte följdes. Eftersom 
fastighetsägaren inte hade några skulder vid tidpunkten för föreläggandet 
och hade en fastställd förvärvsinkomst, fanns det förutsättningar för att 
besluta om detta istället för att besluta om ett löpande vite.  
Åtgärderna i föreläggandet skulle vara vidtagna senast den 1 juli 2020. 
Beslutet delgavs och överklagades inte. Det vann laga kraft den 18 mars 
2020. 
 
Den 3 juli 2020 gjordes ett uppföljande besök. Besöket var föranmält, men 
fastighetsägaren närvarade inte vid besöket. Ingenting hade hänt på 
fastigheten sedan det senaste besöket. Ladan var kvar och inget material var 
bortforslat. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 – Bilder från Västertorp 1:3 
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Överklagningshänvisning 
Beslutet kan överklagas inom tre veckor. 

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggavdelningen, som vidaresänder beslutet till berörda. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
30(76) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-13 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 36 Dnr: KS 2021/178 

Synpunkter på utredningen Tillgängliga stränder – ett 
mer differentierat strandskydd (SOU 2020-78) 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen lämnar nedanstående synpunkter. 

Sammanfattning av synpunkter 
Kommunstyrelsen anser att utredningen inte uppfyllt syftet om att förändra 
strandskyddet i grunden. Det som föreslås är endast justeringar i paragrafer 
och inte så stora förändringar.  Det har inte heller blivit lättare att tillämpa. 
Lagstiftningen innehåller många värdeord som ska bevisas i översiktsplan 
eller i enskilda prövningar och som ger stor osäkerhet för tillämpningen. Den 
har inte heller ökat det lokala inflytandet då länsstyrelsen finns kvar som 
”överprövande” myndighet i alla ärenden. 

Kommunstyrelsen kan konstatera att det inte finns så många förslag som 
kommer att öka möjligheten att bygga i vår kommun. Det finns långa 
kuststräckor i vår kommun som är helt oexploaterade och som vi anser ska 
fortsätta vara det för att vi ska vara en attraktiv kustkommun. Kommun-
styrelsen vill att det ska finnas möjlighet att förtäta de områden som redan 
är exploaterade, t ex genom att återinföra möjligheten till dispens på s.k. 
lucktomter om man kan visa att det finns stor tillgång till oexploaterad 
strand i närheten. 

Översiktsplan är ett viktigt dokument i kommuner med stort exploaterings-
tryck. Där finns det anledning att styra hur mark ska användas och peka ut 
var kommunen vill att olika typer av exploatering ska göras. I en lands-
bygdskommun med lågt exploateringstryck och fastighetsvärden som är 
mycket lägre än byggkostnaden är det andra faktorer som styr var man 
bygger/exploaterar. Det är sällan konkurrens om byggbar mark. En stor 
utmaning är istället att fastigheter överges och t.o.m. saknar ägare. 

Att föreslå lättnader i strandskyddet som kräver omfattande underlag och 
bedömningar i översiktsplan är inte en rimlig väg för de kommuner som 
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behöver lättnaderna mest. Det kräver stor arbetsinsats och landsbygds-
kommuner har oftast inte egen personal till allt utan måste ta hjälp av kon-
sulter vilket också gör det mycket dyrt. Översiktsplan är också ett formellt 
dokument med en bestämd process som gör att det tar lång tid att ändra. 
Underlaget ska sen tas fram för att möjliggöra exploatering inte på strand-
tomt utan i strandnära lägen då kravet på fri passage vid stränderna finns 
kvar.  

Förslaget liknar allt för mycket den metod som använts för nuvarande LIS-
områden och som inte gett de fördelar som var tänkt. 

Kommunstyrelsen anser att det borde finnas generella riktlinjer som kan 
användas i enskilda dispensärenden.  

Ärendet 
Utredningen Tillgängliga stränder – ett differentierat strandskydd har remiss-
tid fram till 3 maj. Kramfors kommun är inte utvald som remissinstans men 
vill ändå lämna synpunkter då strandskyddsfrågorna är viktig för utveck-
lingen i vår kommun.  

Utredningens uppdrag har varit: 

”att föreslå de författningsändringar och andra åtgärder som medför att strandskyd-
det i miljöbalken görs om i grunden. Det ska ske genom en ökad differentiering som 
tar hänsyn till att tillgången till sjöar och stränder varierar i landet, liksom befolk-
ningstäthet och exploateringstryck.  

Det ska bli enklare att bygga strandnära i landsbygdsområden. Förslagen ska på det 
sättet syfta till att förbättra förutsättningar för bostäder och näringsverksamhet 
främst för småföretagare, besöks-näring och gröna näringar i områden med lågt 
exploateringstryck.  
Förslagen ska också syfta till att bibehålla eller förstärka strand-skyddet för att 
värna obrutna strandlinjer, den allemansrättsliga tillgängligheten och miljön i starkt 
exploaterade områden.” 

Ekonomi och finansiering 
Inga kostnader för yttrandet men om förslaget antas kommer det att bli stora 
kostnader för utredningar om kommunen väljer att peka ut landsbygds-
områden i översiktsplanen 

Beslutsunderlag 
Yttrande på utredningen Tillgängliga Stränder 
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Beslutet skickas till 
Miljö och byggavdelningen som skickar det vidare 
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§ 37 Dnr: KS 2020/556 

Ny grafisk profil för Kramfors kommun 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunstyrelsen 

Beslut 
1. Anta en ny riktlinje för grafisk profil för Kramfors kommun.   

2. Kommunikationsenheten har rätt att göra förändringar i ”Grafisk 
profil” av icke-principiell karaktär (det vill säga förtydliganden, 
språkliga ändringar och tillägg). 

Ärendet 
Kramfors kommun har sedan 2009 en grafisk profil som beskriver regler och 
tillämpningar för kommunens visuella kommunikation. Riktlinjen är 
föråldrad och behöver uppdateras.  

Riktlinjen riktar sig till medarbetare och andra som kommunicerar för 
kommunens räkning. Den grafiska profilen har en betydelsefull funktion för 
uppfattning av varumärket Kramfors kommun. När kommunens alla 
verksamheter kommunicerar under en gemensam grafisk profil stärker 
delarna helheten, kommunikationen blir tydligare och förtroendet ökar. Det 
bidrar till att stärka vårt varumärke. 

Samtliga verksamheter inom Kramfors kommun ska följa riktlinjen och det 
är kommunikationsenheten som ansvarar för implementering och 
efterlevnad. 

Den verkliga genomslagskraften får vi först när den tillämpas av alla och 
kommunikationen blir tydlig, särskiljande och konsekvent.  

Ekonomi och finansiering 
Åtgärder ryms inom fastställd budget. Övergång till nya grafiska identiteten 
sker successivt.  

Samråd 
Grafisk profil 
Peter Carlstedt, kommundirektör 
Susanne Königson, chef samhällsavdelningen, 
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kommunledningsförvaltningen 
Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande 
Jon Björkman (V), kommunstyrelsens vice ordförande 

Platsvarumärke, workshop 
Peter Carlstedt, kommundirektör 
Susanne Königson, chef samhällsavdelningen, 
Kommunledningsförvaltningen  
David Wiklund, verksamhetsutvecklare, välfärdsförvaltningen 
Erica Nordqvist, HR-konsult, kommunledningsförvaltningen 
Ann-Cathrin Granbäck, kommunikatör, kommunledningsförvaltningen 
Mohammad Alobid, GIS-samordnare, kommunledningsförvaltningen 
 
Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande 
Jon Björkman (V), kommunstyrelsens vice ordförande 
Ida Stafrin (C), oppositionsråd 
 
Representanter från Kramfors näringsliv samt Kramforsambassadörer. 

Beslutsunderlag 
Riktlinje för grafisk profil KS2020/556. 

Beslutet skickas till 
Samtliga förvaltningar. 
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§ 38 Dnr: KS 2020/167 

Uppföljning av kommunstyrelsens internkontroll 2020 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunstyrelsen 

Beslut 
Lägga uppföljningen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 
Riktlinjen för styrning och ledning beskriver att den interna kontrollen är ett 
verktyg för att styra ekonomi och verksamhet mot avsedda mål och en 
naturlig del i vårt förbättringsarbete. Alla nämnder ska inför varje 
verksamhetsår anta en plan för internkontroll. Planen följs upp vid 
delårsbokslut och årsredovisning. 

För 2020 identifierade ekonomienheten och HR-avdelningen fyra 
kontrollpunkter som var gemensamma för hela kommunorganisationen. 
Dessa fyra punkter utgjorde också välfärdsnämndens internkontrollplan.  

Samtliga kontrollpunkter bedömdes vara av vitalt värde för kommunen, och 
riskvärdet var högt. Enbart rutiner/processer med riskvärde från 12 och uppåt 
(av 16 möjliga) togs med.  

Uppföljningen visar bland annat på att det görs inköp utanför upphandlade 
avtal och att det finns brister när det gäller avtalstrohet. Utifrån det stickprov 
som gjordes blev resultatet att 50 % av de inköp som görs faller utanför 
upphandlade ramavtal. 

Gällande användning av kredit-/betalkort så sker redovisningen till stor del 
enligt gällande rutiner, men det finns brister kring registerförteckning och 
diarieföring. Det behöver även tydliggöras vad som får handlas med 
dagligvarukort och inte. 

Avtalstroheten gav för 2020 ett resultat där 50 % av de kontrollerade 
fakturorna kom ifrån en beställning som inte var upphandlad. Detta innebär 
en risk att inköp görs till sämre villkor än de som är upphandlade och att 
kommunen riskerar att bryta mot lagen om offentlig upphandling.  
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Ekonomi och finansiering 
Beslutet att genomföra internkontroll har ingen direkt ekonomisk 
konsekvens. Eventuella åtgärder ska genomföras inom nämndens budgetram. 

Samråd 
Inget samråd har förts. 

Beslutsunderlag  
Uppföljning internkontroll 2020 

Beslutet skickas till 
Revisionen 
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§ 39 Dnr: KS 2020/596 

Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2021 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunstyrelsen 

Beslut 
Anta internkontrollplan för kommunstyrelsen 2021.  

Ärendet 
Nämnderna ska årligen utfärda regler och anvisningar för den egna interna 
kontrollens organisation, utformning och funktion, årligen fastställa 
internkontrollplan samt följa upp och vidta åtgärder för att säkra ansvaret 
inom intern kontroll. Grund för planering och prioritering av 
internkontrollens omfattning utgörs av en riskbedömning av verksamheten 
som görs utifrån riskanalyser. 

I år har ekonomienheten och HR-enheten identifierat två kontrollpunkter 
som är gemensamma för kommunstyrelsen, bildningsnämnden och 
välfärdsnämnden. Utöver det har kommunstyrelsen identifierat två egna 
kontrollpunkter. 

Utifrån den samlade riskbedömningen prioriteras tillsynsåtgärder inför 
kommande budgetår i en internkontrollplan som nämnden ska fastställa.  

Nämnden ska behandla uppföljningen av intern kontroll i samband med 
delårsuppföljning och årsredovisning.  

Ekonomi och finansiering 
Beslutet påverkar inte ekonomin. 

Samråd 
Samråd har förts med förvaltningens chefer. 

Beslutsunderlag 
Internkontrollplan kommunstyrelsen 2021. 

Beslutet skickas till 
Revisionen 
Kommunledningsförvaltningens chefer, Förvaltningschefer 
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§ 40 Dnr: KS 2021/131 

Bildande av NyföretagarCentrum i Kramfors 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunstyrelsen 

Beslut 
1. Gå med i konceptet NyföretagarCentrum. 

2. Uppdra till samhällsavdelningen att starta upp NyföretagarCentrum i 
Kramfors tillsammans med företagarföreningen Företagarna i 
Kramfors. 

3. 50 % av finansiering av NyföretagarCentrums verksamhet tas ifrån 
samhällsavdelningens budget, kostnaden får dock inte överstiga 
80 000 kr per år.  

4. Uppdra till samhällsavdelningen utse representant i styrelsen för 
NyföretagarCentrum i Kramfors. 

5. Utvärdera följderna av beslutet under 2022. 

Ärendet 
Tidigare har Kramfors kommun haft en näringslivsutvecklare som 
tillhandahållit rådgivning och vägledning riktad till potentiella nyföretagare 
som vill starta upp företag i kommunen. Personen som innehade tjänsten 
arbetar nu med andra arbetsuppgifter. För närvarande erbjuds enklare 
vägledning av en av de andra näringslivsutvecklarna som, vid behov, 
hänvisar nyföretagare till de aktörer kommunen samverkar med. Exempelvis 
NyföretagarCentrum i Örnsköldsvik och Härnösand (via Sundsvalls 
nyföretagarcentrum), Arbetsförmedlingen, Almi och BizMaker.  

Sedan ett antal år tillbaka har planer funnits på att starta upp ett 
NyföretagarCentrum i kommunen, vilket av flera skäl inte genomförts. En 
viktig del i konceptet NyföretagarCentrum är att näringslivet finansierar 
minst 50 % av kostnaderna och att tjänsten nyföretagarrådgivning 
tillhandahålls av lokala företag. Ett arbete har pågått i Näringslivsrådet som 
resulterat i att Företagarna och kommunen kommit överens om att tiden är 
mogen för att  etablera ett lokalt NyföretagarCentrum i kommunen. Syftet är 
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att erbjuda professionell, kostnadsfri, objektiv och konfidentiell rådgivning 
som ser till nyföretagarens bästa. 

NyföretagarCentrum är i grunden en nationell organisation som har ett 
koncept för att erbjuda stöd och vägledning till nyföretagare 
(www.nyforetagarcentrum.com). Det finns även möjlighet till starta eget-
kurser, mentorprogram och andra events i NyföretagarCentrums regi.  

Närmast i vårt län finns NyföretagarCentrum i Örnsköldsvik samt 
Sundsvall/Timrå/Härnösand.  

Till konceptet hör också att lokala rådgivare, vilka ska ha erfarenhet av eget 
företagande, ska genomgå utbildning och ett kunskapstest för att kvalificera 
sig.  

Förvaltningens bedömning 
Företagarna och Kramfors Kommun ser tydliga fördelar med att inrätta ett 
NyföretagarCentrum i form av bland annat kvalitetssäkring i rådgivning till 
den enskilde, lokal förankring samt välkänt koncept/varumärke samt att 
lokala företag ges möjlighet att sälja tjänster. Förhoppningen är att pandemin 
medför ett behov av nya företag och att det lokala näringslivet ”hjälper till” 
att slå ett slag för företagande. 

På nationell nivå har NyföretagarCentrum historiskt bidragit till högre 
överlevnadsgrad (efter 3 år) hos de företag som erhållit rådgivning. 

Ekonomi och finansiering 
50 % av finansiering av NyföretagarCentrums verksamhet tas ifrån 
samhällsavdelningens budget, kostnaden får ej överstiga 80 000 kr per år.  

Måluppfyllelse 
Kramfors kommuns bedömning är att NyföretagarCentrum stärker 
näringslivets förutsättningar att bidra till kommunal och regional utveckling 
med förnyelse och utveckling av näringsliv i Västernorrland. Kreativitet och 
entreprenörsanda tas tillvara. Satsningen på ett NyföretagarCentrum i 
Kramfors kommun bidrar även till målsättningen om Västernorrlands bästa 
företagsklimat 2025. 

Samråd 
Samråd har genomförts inom kommunledningsförvaltningen, Företagarna 
Kramfors och NyföretagarCentrum. 

http://www.nyforetagarcentrum.com/
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Beslutsunderlag 
Presentation Nyföretagarcentrum 

Beslutet skickas till 
Företagarna Kramfors 

Samhällsavdelningen 

NyföretagarCentrum 
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§ 41 Dnr: KS 2021/46 

Remiss – Samråd av Översiktsplan 2040 för 
Härnösands kommun 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunstyrelsen  

Beslut 
Avge remissvar till Härnösands kommun enligt underlag. 

Ärendet 
Härnösands kommun har tagit fram ett samrådsförslag av ny översiktsplan. 
Översiktsplanen beskriver på vilket sätt Härnösands kommun bör utvecklas i 
framtiden. Lagen anger att en kommun vid översiktsplanering ska samråda 
med berörda kommuner och ge länsstyrelsen, myndigheter och andra 
regionala organ tillfälle att yttra sig. Samrådet av förslaget till ny 
översiktsplan för Härnösand pågår mellan 15 januari - 16 april. Under denna 
period kommer synpunkter på förslaget att tas emot i enlighet med plan- och 
bygglagens 3 kapitel. 

Kramfors kommun är en berörd kommun i sammanhanget och är därmed en 
remissinstans. Det bilagda remissvaret fokuserar på frågor som kan anses 
vara mellankommunala. I remissvaret välkomnas Härnösands ambitioner om 
fortsatt samverkan kring totalförsvaret, besöksnäringen och friluftslivet. 
Kramfors kommun anser att busslinjerna 50 och 90 är viktiga och att de för 
framtiden bör upprätthållas och utvecklas för att säkerställa goda 
kommunikationer i Ådalen och Höga kusten. Ett önskemål lyfts därför om 
att förtydliga ambitionerna i samrådsförslaget avseende regional 
kollektivtrafik, så att denna busstrafik blir belyst. Synpunkten ligger i linje 
med det regionala trafikförsörjningsprogrammets utpekande av 
kollektivtrafikutbud i starka, prioriterade stråk.  

Ekonomi och finansiering 
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.  

Samråd 
Samråd har skett inom Samhällsavdelningen.  
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Beslutsunderlag 
Remissvar - Kramfors kommuns synpunkter på Härnösands samrådsförslag 
av Översiktsplan 2040. 

Missiv – Översiktsplan 2040. 

Beslutet skickas till 
Härnösands kommun 
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§ 42 Dnr: KS 2020/419 

Regionalt Entreprenörsprogram i Västernorrland 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunstyrelsen 

Beslut 
1. Delta i projektet Regionalt Entreprenörsprogram i Västernorrland 

2021-2023. 

2. Kostnaden om 162 000 kr fördelat på tre år finansieras via 
Samhällsavdelningens budget. 

3. Uppdra till Samhällsavdelningen att fortsätta ha ett nära samarbete 
med bildningsförvaltningen om entreprenörskap i skolan. 

Ärendet 
Sommarlovsentreprenörer är ett beprövat koncept som startade i Sollefteå på 
80-talet och körs fortfarande inom Kramfors kommuns bildningsförvaltning 
med ca 15 deltagare varje år. I dagsläget är kostnaden ca 70 000 kr för att 
driva sommarlovsentreprenörer där bildningsförvaltningen betalar 40 000 kr 
för reklammaterial, rekrytering, planeringsarbete kursveckan och jour under 
sommaren. Kommunledningsförvaltningen betalar ca 30 000 kr i stipendier. 
Arbetet har fungerat bra och är uppskattat av ungdomarna. 

I länets kommuner finns varierande förutsättningar för att bedriva 
entreprenörsprogram, Avsaknad av en regionalt övergripande plan leder till 
att kommuner försöker skapa egna separata lösningar. Det är kostsamt att 
bedriva program lokalt istället för att ha en centraliserad organisation 
specifikt dedikerad till detta. Ett annat hinder är att gemensam kompetens 
och strategier för marknadsföring, rekrytering, digitala plattformar och 
fysiska arenor saknas. De som drabbas av problemet direkt är regionen och 
kommunerna. Indirekt drabbas ungdomarna som inte får möjlighet att prova 
att starta egna företag och utveckla sina entreprenöriella förmågor. Detta kan 
innebära att länets kommuner går miste om värdefull kompetensförsörjning 
såväl lokalt som regionalt.  

Näringschefsgruppen lyfte under fjolåret önskemål till Region 
Västernorrland om en hållbar och långsiktigt lösning för hur våra kommuner 
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tillsammans kan arbeta med ungt entreprenörskap. Technichus gavs i 
uppdrag att genomföra en förstudie och undersöka möjligheterna till ett 
regionalt entreprenörsprogram. I förstudien har representanter ifrån 
Bildningsförvaltningen i Kramfors kommun och näringslivschef ingått.  

I förstudiens resultat framkom att Region Västernorrland och länets 
kommuner är positivt inställda att tillföra regionen en central aktör som 
utvecklar och utför entreprenörsprogram i kommunerna under sommartid. 
Förstudien visar tydligt att entreprenörskap för unga är en fråga som 
prioriteras av kommunerna i Västernorrland, och att en gemensam 
organisation med ett regionalt förankrat erbjudande skulle kunna 
resurseffektivisera, tillgängliggöra samt stärka det interna samarbetet inom 
regionen.   

Projektet möjliggör för Technichus att tillsammans med Regionen och 
kommunerna utveckla, drifta och genomföra entreprenörsprogram för 15 
ungdomar under sommartid i respektive kommun. Detta innebär att 
Technichus tar ett helhetsansvar för planering, genomförande och 
utvärdering av entreprenörsprogram för samtliga kommuner. Technichus har 
stor erfarenhet av entreprenörsprogram för ungdomar genom 
konceptutveckling av Ung Landsbygdsentreprenör, Sommarlovsentreprenör 
samt med erfarenheter från Ung Företagsamhet. Årligen genomför 
Technichus aktiviteter som stimulerar innovation, och verksamheten 
genomsyras av entreprenöriella arbetsmetoder. I dagsläget arbetar 
Technichus med entreprenörskap såväl lokalt, regionalt, nationellt och 
internationellt.  

Målsättningen med projektet är därför att tillsammans i regionen skapa en 
långsiktig organisation och struktur för att bedriva entreprenörskapsprogram 
för ungdomar i regionen under sommartid.  

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Genom att betala en given summa ingår Kramfors kommun i konceptet 
Regionalt Sommarlovsentreprenörsprogram i Västernorrland tillsammans 
med länets kommuner, Region Västernorrland och Tehnichus som 
projektägare. I dag är Bildningsförvaltningen beroende av nyckelpersoner 
som vill och kan avsätta tid på sommaren för att genomföra 
sommarlovsentreprenörer, vilket under projekttiden ingår i uppdraget till 
projektägare Tehnichus. Administrativt och marknadsföringsmässigt avlastas 
Bildningsförvaltningen och den röda tråden tydliggörs på regional nivå. 
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Andra aktörer, exempelvis UF och Bizmaker är villiga att vara med i 
projektet och bidra med sina kunskaper, vilket berikar konceptet. Kramfors 
kommun kommer att kunna påverka innehållet i projektet i viss mån och 
finns med i projektets styrgrupp. 

Måluppfyllelse 
Ett regionalt förankrat entreprenörsprogram för ungdomar har ett stort värde 
utifrån en mängd perspektiv som tas upp i RUS 2020-2030. Där lyfts till 
exempel begrepp som; Ett enat Västernorrland, Att agera tillsammans, 
Samsyn, förankring, medskapande, kunskap samsyn och strategisk 
samverkan för att göra rätt prioriteringar för framtiden, fler nya och växande 
hållbara företag, fler företagsamma invånare, livskraftiga städer och 
landsbygder. 

Kramfors kommun ser ett brett och väl fungerande näringsliv som en 
förutsättning för utveckling och fungerande välfärd. Ett regionalt 
sommarlovsentreprenörsprogram är ett verktyg för att stimulera fram nya 
företagare som får goda möjligheter att prova starta egna företag och 
utveckla sina entreprenöriella förmågor. Satsningen bidrar även till 
målsättningen om Västernorrlands bästa företagsklimat 2025 med 
förhoppning om att entreprenörsprogrammet medför en ökad 
nyföretagsamhet i framtiden. 

Beslutet bidrar mot FNs Agenda 2030 och de globala målen 4, 5 och 8.  

Ekonomi och finansiering 
Kostnaden om 162 000 kr fördelat på tre år finansieras via 
Samhällsavdelningens budget. Stipendiekostnad till eleverna tillkommer om 
ca 30 000 kr per år och tas ur samhällsavdelningens budget. 

Samråd 
Samråd har förts med verksamhetsansvariga inom bildningsförvaltningen 
och inom samhällsavdelningen. 

Beslutsunderlag 
Projektansökan 

Beslutet skickas till 
Technichus 
Samhällsavdelningen 
Bildningsförvaltningen 
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§ 43 Dnr: KS 2021/119 

Fortsatt samarbete med Höga Kusten Industrigrupp 
(HKIG) Ekonomiska förening 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunstyrelsen 

Beslut 
1. Bevilja stöd till HKIG ekonomiska förening med 200 000 kr årligen 

under verksamhetsåren 2022 – 2024. 

2. Uppdra till chefen för samhällsavdelningen att teckna avtal med 
HKIG. 

3. Medel tas ifrån samhällsavdelningens budget. 

4. Beslutet villkoras med att Härnösands och Sollefteå kommun fattar 
motsvarande beslut. 

Ärendet 
Höga Kusten Industrigrupp (HKIG) är en ekonomisk förening som startade 
2016 och företräder ett 30-tal industri- och teknikföretag inom Härnösands, 
Kramfors och Sollefteå kommuner. Företagen har tillsammans ca 2000 
anställda, ett flertal av företagen är exportföretag som är i en expansiv fas. 

HKIG har, liksom kommunerna, som målsättning att skapa goda 
förutsättningar för en attraktiv region att bo, verka och leva i. HKIG vill 
även säkerställa en långsiktig och hållbar tillväxt samt stärka 
företagsklimatet. 

Kompetensförsörjning är ett prioriterat utvecklingsområde för hela regionen 
för framtida tillväxt och stärkt konkurrenskraft. En avgörande faktor för 
företagens framtida tillväxt och konkurrenskraft är att attrahera kompetens. 
HKIG har därför, med stöd av de tre kommunerna, under totalt sex år drivit 
samverkan kring tillväxt och kompetensförsörjning för HKIGs 
medlemsföretag. Under perioden har ett framgångsrikt arbetssätt arbetats 
fram för långsiktig kompetensförsörjning, rekrytering samt hur företagen kan 
attrahera och behålla högre teknisk kompetens. En viktig framgångsfaktor 
för arbetet har varit en verksamhetsledare som avlastat företagen och 
fungerat som nav för HKIGs interna verksamhet. Verksamhetsledaren har 
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varit en lättillgänglig och tydlig ingång för HKIGs externa kontakter med till 
exempel universitet, studenter, arbetssökande, företag, organisationer samt 
offentliga verksamheter. Verksamhetsledaren har haft ansvar för att initiera, 
planera och genomföra aktiviteter, driva nätverk samt för den externa 
kommunikationen via HKIG;s hemsida och sociala kanaler.   

En positiv bieffekt av HKIG; s samarbete med kommunerna är att 
medlemsföretagen insett värdet av samverkan och initierat djupare 
samarbeten i projekt. Under perioden har HKIG drivit SIKT, Stärkt 
Innovation Konkurrenskraft och Tillväxt. Det är ett treårigt EU-projekt med 
en budget på 36 Mkr. SIKT är ett forskningsprojekt som bidragit till att de 
nio deltagande företagen forskat på att förbättra sina egna produkter och 
processer. Framgångarna med SIKT projektet har lett till HKIG i februari 
2021 startat en förstudie SIA, Samverkan för Innovation och 
Affärsutveckling. Förstudien finansieras med EU-medel från Tillväxtverket. 
Syftet är utreda förutsättningar för ett längre projekt med inriktning mot att 
stärka företagens affärs- och produktionsmetoder. I denna förstudie ingår en 
tredjedel av HKIGs medlemsföretag. 

HKIG föreslår ett fortsatt samarbete ytterligare tre år med syftet att 
underlätta och stödja HKIGs medlemsföretag och deras långsiktiga 
kompetensförsörjning, rekrytering och att attrahera och behålla högre teknisk 
kompetens. I samarbetet ingår även att profilera Höga Kusten som en 
attraktiv region att arbeta, bo och leva i.  

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Kramfors kommun har tagit del de resultat som pågående samarbete 
uppvisar. Samtliga företag inom HKIG är en viktig del av näringslivet i 
Höga kusten, ett flertal av företagen har sitt säte inom Kramfors kommun 
och bidrar årligen med betydande skattemedel. De är även en kraftfull 
företagsgruppering, är goda ambassadörer för området och bidrar starkt till 
att profilera Höga kusten som en attraktiv plats att bo och verka och leva på 
och de tillhandahåller såväl enkla som kvalificerade jobb. 

Ett nära samarbete med HKIG ger också kommunen en enkel ingång till 
många företagsledare med starkt engagemang för att bibehålla och utveckla 
vår arbetsmarknadsregion, vilket kan komma väl till pass när kommunen vill 
förstärka opinionen i viktiga tillväxtfrågor. Detta är av yttersta vikt och 
ligger väl i linje med kommunens ambitioner och önskemål. Kommunen ser 
även positivt på ett fördjupat samarbete inom områden där parterna kan dra 
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nytta av varandra. Bedömningen är att kommunen ska fortsätta samarbetet 
med HKIG för att långsiktigt och strategiskt öka tillväxten och stärka 
företagsklimatet.  

Måluppfyllelse  
Kommunen ska bidra till att skapa förutsättningar för ett utvecklat näringsliv 
och att i nära samarbete med aktörer inom näringslivet utforma ett 
strukturerat arbetssätt som främjar kompetensförsörjning för en ökad tillväxt. 

Beslutet ligger väl i linje med Kramfors kommuns målsättning om att ha 
”Västernorlands bästa företagsklimat 2025” där samarbete med företagen 
och kompetensförsörjning är utpekade områden. 

Beslutet bidrar mot FNs Agenda 2030 och de globala målen 4, 5 och 8.  

Projektet bidrar starkt till måluppfyllelse i Regionala utvecklingsstrategin, 
dess prioriterade områden och strategiska inriktning. Förhoppningen är att 
attrahera fler företag till Västernorrland genom att arbeta med innovation i 
ett bredare perspektiv och med ökat fokus på företag med internationell 
tillväxtpotential.  

Barnrättsperspektivet har beaktats, industriföretagen attraherar unga 
människor och satsningen ger ungdomar möjlighet att stanna kvar och verka 
i sin hembygd och locka andra unga att etablera sig inom Höga Kusten 
området. 

Ekonomi och finansiering 
Kramfors kommun beviljar stöd till HKIG ekonomiska förening med 
200 000 kr årligen under verksamhetsåren 2022 – 2024. Medel tas ifrån 
samhällsavdelningens budget.  

Samråd 
Samråd har skett med tillväxt- och näringslivschefer i Härnösands och 
Sollefteå kommun. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om fortsatt samarbete med Höga Kusten Industrigrupp 

Uppnådda resultat HKIG 

Samverkansavtal HKIG 
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Beslutet skickas till 
Höga Kusten Industrigrupp 

Samhällsavdelningen 

Ekonomienheten 
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§ 44 Dnr: KS 2021/28 

Fördelning av ortsutvecklingsmedel 2021 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunstyrelsen 

Beslut 
1. 513 750 kronor betalas ut till föreslagna prioriteringar utifrån 

riktlinjens intentioner. 

2. Kvarvarande medel upparbetas på följande sätt; 

a. Kramfors kommun medfinansierar Nordingrå intresse- och 
företagarförenings ansökan till Allmänna arvsfonden med 
200 000 kronor under förutsättning att ansökan beviljas under år 
2021.  

b. 150 000 kronor anslås till besöksparkering vid Valkallen. 

c. 350 000 kronor anslås till parkeringsområde vid Centrumhuset i 
Ullånger.   

d. 286 250 kronor, avsätts till höstens ansökningsomgång.  

Jäv 
Anna Strandh Proos (M) och Ida Stafrin (C) uppger jäv och deltar inte i 
beslutet. 

Ärendet 
I januari beslutade kommunstyrelsen att avsätta 500 000 kronor till 
ortsutveckling år 2021utifrån fastställd riktlinje för ortsutveckling. Totalt 
satsades 1,5 miljon kronor för ändamålet under 2021 varav 500 000 kronor 
skulle fördelas utifrån riktlinjens intentioner, hur resterande 1 miljon kronor 
ska användas skulle presenteras för kommunstyrelsen senast i april. 

I riktlinjen framgår att Kramfors kommun vill ge förutsättningar till att olika 
orter/samhällen i kommunen utvecklas, gärna i samverkan med olika 
intresseföreningar och näringslivet i området. Det kan handla om aktiviteter 
och åtgärder som är till nytta för många, som ökar kommunens totala 
attraktionskraft för boende och/eller näringsliv eller stärker områdets 
aktivitet för barn och/eller ungdomar. Medlen kan sökas av alla som har ett 
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aktivt organisationsnummer och kan användas till investeringar och 
satsningar som bringar nytta, förskönar eller på annat sätt bidrar till att 
förverkliga Kramfors kommuns Vision 2031. Medlen kan även utgöra 
kommunens andel i projektansökningar som kräver offentlig 
medfinansiering.   

Glädjande har 17 st ansökningar inkommit, vilket tyder på ett starkt 
engagemang och vilja att bidra till att stärka attraktionskraften och utveckla 
kommunen. Följande prioritering av medel föreslås; 

 
Medel som beviljats följer riktlinjens intentioner. För de projekt som ej 
beviljats medel inleds dialog med aktörerna om möjligheter till andra 
finansieringslösningar, dock inte med kommunala medel i första hand. 

Övriga insatser för att stärkt attraktionskraft i kommunen; 

- Parkeringsyta Centrumhuset Ullånger; 350 000 kr 
Asfaltytan utanför Centrumhuset är i dåligt skick och behöver 
åtgärdas. En välfungerande parkeringsyta är av stor betydelse för 
mötesplatsens attraktionskraft och för att andra satsningar ska få 
önskvärd effekt.  
 

- Parkering vid Valkallen Nora; 150 000 kr 

Sökande Namn projekt Sökta medel Total kostnad Förslag till beslut
Bollstabruk fiskevårdsförening Framtidens fiske 97 000 113 000 97 000

Bollstabruk intresseförening Attraktivare Bollstabruk 54 000 71 000 54 000

Käxed intresseförening Servicepunkt Käxed 116 700 464 305 0
Nordingrå intresse- och 
företagarförening

Lekplats Nordingråvallen 68 720 72 720 0

Nordingrå intresse- och 
företagarförening

Promenadslinga 
Nordingråvallen

257 879 859 596 200 000

Nordingrå sockens 
hembygdsförening

Relationsbyggnad i 52 
byar i Nordingrå.

95 000 175 000 0

Nordingrå sportklubb Motionsslinga Skidstugan 80 000 91 000 80 000

Norrfällsvikens golfklubb Uppsättning av baracker, 
förvaring golfutrustning

150 000 300 000 0

Nylands engagerade Sätta Nyland på kartan 80 397 80 397 15 000
Omnevikens byaförening Laddstation Omnebadet 69 500 98 700 69 500
Skogs intresseförening Utflyktsmål Travudden 5 000 7 000 5 000
Stiftelsen Mannaminne 52 byar Nordingrå 100 000 180 000 0
Träsk Övered Ry byförening Badhälla Grössjön 18 000 22 000 18 000
Ullånger, På kusten Vildmarkleden 12 750 17 550 12 750
Ullånger, På kusten Utegym Generationeras 

hus
12 000 32 000 0

Ullångers resurscentra Centrumhuset digital 80 000 115 000 80 000
Vibyggerå byalag Hamnen Docksta 82 200 142 200 82 500
SUMMA 1 379 146 2 841 468 713 750
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Valkallen är ett populärt utflykts- och besöksmål i den södra delen av 
världsarvet Höga Kusten. Antalet besökare ökar och parkeringen 
behöver åtgärdas för att vara funktionell i alla sorters väder. I bygden 
bedrivs LONA-projektet ”Livskraftigt friluftsliv i Norabygden” och 
av de punkterna som ingår i projektet är Valkallen där bland annat 
toppstugan ska renoveras. Något som på kommer att locka fler att 
upptäcka vårdkasberget med dess storslagna utsikt över 
Ångermanälvens utlopp och havet. 
 

- För att stimulera vidare utveckling avsätts 286 250 kr till höstens 
ansökningsomgång.    

 

Måluppfyllelse  

Beslutet ger högre kvalitet för kommuninvånarna, vilket också är ett av 
kommunens mål. Beslutet bidrar också till en god livsmiljö som är 
kommunstyrelsens mål.  

Beslutet ligger också i linje med Västernorrlands regionala 
utvecklingsstrategi och målet ”År 2030 är Västernorrland den plats som 
människor väljer för att leva och besöka”, där en växande region med 
attraktiva, livskraftiga städer och landsbygder är ett utpekat område. 
 
Beslutet bidrar till mål 3, 5, 8, 10, 11 och 12 inom Agenda 2030.  

Barnrättsperspektivet har beaktats, i ansökan har de sökande beskrivit hur 
man tänkt kring barn- och ungdomsperspektivet.   

Ekonomi och finansiering 
Medlen tas ur samhällsavdelningens budget för samhällsutveckling. 

Samråd 
Inom samhällsavdelningen samt med tekniska avdelningen, miljö- och 
byggavdelningen 

Beslutsunderlag 
Riktlinje för ortsutvecklingsmedel 2021, Dnr KS 2021/28. 

Beslutsunderlag medel för ortsutveckling våren 2021. 

Karta ortsutvecklingsmedel 
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Beslutet skickas till 
Samhällsavdelningen 

Tekniska avdelningen 

Miljö- och byggavdelningen 

Landsbygdsrådet 

Ungdomsrådet 

Föreningar och organisationer i Kramfors kommun 
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§ 45 Dnr: KS 2021/100 

Rapport från Kramfors kommuns pensionsstiftelse 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunstyrelsen 

Beslut 
Godkänna rapporten från Kramfors kommuns pensionsstiftelse. 

Ärendet 
När detta skrivs i februari har vi tvingats leva med pandemin i ett år. Fjolåret 
bjöd på en kraftig nedgång med början i mars som följdes av en lång 
uppgångsperiod. Styrelsen i pensionsstiftelsen hade is i magen och bibehöll 
sin aktievikt under hela året och även på det första mötet under 2021. 
Aktievikten är nu uppe på 60 %. Vi kan lägga ytterligare ett år med bra 
utveckling bakom oss. Under 2020 ökade portföljen med 7,36 % samtidigt 
som jämförelseindex steg med 5,01 %. Sammantaget från stiftelsens början 
har portföljvärdet stigit med cirka 20 % mer än jämförelseindex. 

Vi har det senaste året minskat i indexfonder och ökat i aktivt förvaltade 
fonder. Investeringsteman som digitalisering och hälsovård har stärkts under 
pandemin vilket gynnar aktivt förvaltade fonder mot dessa teman. För att 
minska risken utan att dra ner aktievikten gjordes flera placeringar i 
hälsofonder under första halvåret 2020. 

Vi ser nu framför oss en återhämtning i ekonomin när alltfler vaccineras och 
sjukdomsfallen minskar. Den ekonomiska återhämtningen understöds av 
massiva stimulanser både från finanspolitiken och penningpolitiken. Till det 
ska läggas undertryckt privat konsumtion som en följd av nedstängda 
samhällen. Hushållens sparande har genomgående ökat såväl i Sverige som 
globalt. Förutsättningar finns därmed för en kraftfull återhämtning. Risker 
saknas förstås inte. Den största kommer kanske från alla mutationer som 
uppstår av viruset.  

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. 
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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 2021-02-16 1) 

40 
19 

0 60 

Korta ränteplaceringar   
Avläst 2021-02-16  1) 

10 
9 

0 60 

Alternativa investeringar  
Avläst 2021-02-16 

0 
12 

0 15 

Aktier/aktiefonder  
Avläst 2021-02-16 

50 
60 

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). 

 

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 16 februari 2021 är 211 638 920 kronor. 
Total värdeökning brutto är 91 729 054 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. 
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Beslutsunderlag 
Till detta ärende bifogas sammanställningsrapport per 2020-04-29 med 
utveckling från 2020-01-01. 

Fakta om Kramfors kommuns pensionsstiftelse 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
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§ 46 Dnr: KS 2020/595 

Uppföljning av kommunstyrelsens verksamhetsplan 
2020 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunstyrelsen 

Beslut 
Lägga uppföljningen av verksamhetsplan 2020 med godkännande till 
handlingarna. 

Ärendet 
Verksamhetsplanen är en del i kommunstyrelsens budgetprocess och utgår 
från den budget som kommunfullmäktige beslutade om i juni 2019.  

Uppföljningen av ekonomin visar att kommunstyrelsen lämnar ett överskott 
på 7,3 miljoner kronor. Alla avdelningar visar på ett överskott, främst på 
grund av minskade kostnader på grund av coronapandemin. 

Kommunstyrelsens mål var 17 till antalet. Av dessa bedöms 11 vara helt 
uppnådda. Måluppfyllelsen baseras på de aktiviteter som genomförts för att 
nå målen. 

Ekonomi och finansiering 
Beslutet påverkar inte ekonomin 

Samråd 
Samråd har förts med kommunledningsförvaltningens enheter. 

Beslutsunderlag 
Uppföljning av kommunstyrelsens verksamhetsplan 2020 

Beslutet skickas till 
Kommunledningsförvaltningens chefer 

Revisionen 
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§ 47 Dnr: KS 2020/204 

Yttrande avseende välfärdsnämndens beslut om svar 
på motion om att utvärdera kvarboendestrategin 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen väljer att inte yttra sig i ärendet och överlämnar därmed 
ärendet till kommunfullmäktige för beslut. 

Ärendet 
Välfärdsnämnden beslutade 2021-02-18 § 7 att föreslå kommunfullmäktige 
att anse motionen om utvärdering av kvarboendestrategin besvarad. 

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 utvärdera kvarboendestrategin 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 utvärdering av 
kvarboendestrategin” 2021-02-18 § 7, Dnr: VN 2020/484 
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Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 48 Dnr: KS 2021/62 

Avsägelse (S) som ombud för bolagsstämma 
Kommunhus AB 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunstyrelsen 

Beslut 
Entlediga Susanne Viklund (S) som ombud för bolagsstämma i Kramfors 
kommunhus AB.  

Ärendet 
Susanne Viklund har skriftligen avsagt sig uppdraget som ombud för 
bolagsstämma i Kramfors kommunhus AB. 

Beslutsunderlag 
Susanne Viklunds avsägelse daterad 2021-01-27. 

Beslutet skickas till 
HR 

Nämndsekreterare 
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§ 49 Dnr: KS 2021/75 

Val av (C) som ersättare i kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunstyrelsen 

Beslut 
Välja Birgitta Widerberg (C) till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.   

Ärendet 
2021-02-08 § 9 entledigade kommunfullmäktige Robert Sandström från 
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Kommunstyrelsen har nu att välja en ny förtroendevald till uppdraget. 
Nominering har inkommit att välja Birgitta Widerberg (C) till ersättare i 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 
Nominering från Ida Stafrin daterad 2021-02-04 

Beslutet skickas till 
Nämndsekreterare  

HR 
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§ 50 Dnr: KS 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 februari 2020 med februari 2021 har antalet tillsvidareanställda 
minskat med 29 medarbetare och tidsbegränsade anställningar exklusive 
vikariat har minskat med ytterligare 5. Det är totalt 34 månadsanställda färre 
som kostar pengar för kommunen.  

I kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021 finns fem uppdrag kopplade 
till perspektivet medarbetare och dessa kommenteras kort i rapporten. 

Ekonomi 

Ekonomiavsnittet redovisar nämndernas resultat, prognoser och utvecklingen 
av skatter och statsbidrag. 

Ekonomichefen skriver att det nu är viktigare än någonsin att 
verksamhetsplanering och detaljbudgetarbetet för nämnderna håller hög 
kvalitet. 

Kramforsbon 

Kapitlet redovisar statistik över befolkningsförändringar men även hur det 
ser ut med arbetslösheten i kommunen och en avslutande redovisning av 
företagskonkurser.  

Näringslivs- och tillväxtchefen skriver att trots pandemin så går många 
företag mycket bra just nu, investeringar och satsningar görs runt om i hela 
kommunen och bidrar till viktig framtidstro för invånare, andra företagare 
och Kramfors kommun. Vissa branscher är givetvis hårt drabbade och den 
kommande sommaren blir mycket betydelsefull för besöksnäringsföretagen 
inklusive restaurang, evenemang och handel. 
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Krishantering 

Kapitlet redovisar statistik samt kommentarer om coronahanteringen.  

Avslutande kommentarer 

Rapporten avslutas med en redovisning av läget med handlingsplanerna för 
Bildnings- och Välfärdsnämnden samt några korta kommentarer till det. 

Beslutsunderlag 
Rapport från kommundirektören, 2021-04-13 
Bilaga - personalnyckeltal 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
Förvaltningschefer 
Revisionen 
Kommunfullmäktige 
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§ 51 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 Begäran om utlämnande av handling för 

skolskjutsar 
- Delegationsbeslut Begäran om utlämnande av handling, upphandling 

tolkförmedlingstjänster 
- Delegationsbeslut Begäran om utlämnande av handling 
- Delegationsbeslut Incidenthantering 
- Delegationsbeslut Fiskevårdandeåtgärder 
- Delegationsbeslut Öppen ungdomsverksamhet 2021 

Miljö och bygg 
Delegationsbeslut miljö- och bygg 16 januari till 5 april  2021 

 

Diarieår Diarielöpnummer Rubrik                                                                                 

2021 1 Samarbetsavtal med Sollefteå ang Energirådgivning ALM 

2021 87 Beslut om sophämtning var 12:e vecka AVFALL 

2021 180 Beslut om kompostering av matavfall AVFALL 

2021 286 Beslut om sophämtning var fjärde vecka AVFALL 
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2021 292 Beslut om sophämtning var 12:e vecka AVFALL 

2018 1378 Föreläggandemed vite att inkomma med uppgifter  AVL 

2019 1152 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2020 1326 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2020 1501 Tillstånd för avloppsanläggning - reningsverk AVL 

2020 1582 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2021 36 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2021 44 Beslut om installation av förbränningstoalett AVL 

2021 123 Beslut om sluten tank WC samt BDT-avlopp AVL 

2021 264 Beslut om förbränningstoalett AVL 

2021 290 Beslut om sluten tank för WC AVL 

2015 1152 Slutbesked för fritidshus BYG 

2016 150 Slutbesked för gäststuga BYG 

2016 583 Slutbesked  för nybyggnad av gäststuga med bastu BYG 

2017 210 Slutbesked för inglasat uterum.  BYG 

2017 1297 Bygglov för fritidshus med eldstad BYG 

2017 1483 Slutbesked för nybyggnad av friggebod BYG 

2017 1528 Slutbesked för tillfälligt uppställda baracker BYG 

2017 1723 Slutbesked för ändrad användning av planlösning BYG 

2018 1666 Slutbesked för skärmtak BYG 

2019 765 Slutbesked för fritidshus BYG 

2019 838 Slutbesked för stallbyggnad BYG 

2019 1067 Slutbesked för bostadshus och garage BYG 

2019 1352 
Interimistikt slutbeskedtill 2021-06-01 för 
ventilationsanläggning BYG 

2019 1495 Slutbesked  för ändrad användning av lokal till butik BYG 

2019 1548 Slutbesked för fritidshus BYG 
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2019 1739 Slutbesked för eldstad BYG 

2020 53 Slutbesked för utrymningstrapp samt utrymningsdörrar BYG 

2020 141 Slutbesked för hiss BYG 

2020 352 Startbesked för tillbyggnad av fritidshus BYG 

2020 420 Slutbesked för gäststuga BYG 

2020 492 
Slutbesked  för inglasning av befintlig altan samt 
tillbyggnad av ny altan BYG 

2020 509 Slutbesked för fritidshus BYG 

2020 527 Startbesked för tillbyggnad av fritidshus BYG 

2020 594 Slutbesked  för träpelletseldad ångpanna BYG 

2020 879 Slutbesked för tillbyggnad av gäststuga BYG 

2020 923 Slutbesked för bastu BYG 

2020 928 Slutbesked för komplementbostadshus BYG 

2020 1036 Bygglov för fritidshus BYG 

2020 1036 startbesked för fritidshus BYG 

2020 1121 Slutbesked för eldstad BYG 

2020 1155 Bygglov för bostadshus med eldstad BYG 

2020 1157 Slutbesked för hiss BYG 

2020 1167 Bygglov för Dalstation och Toppstation BYG 

2020 1167 Startbesked för dalstation och toppstation BYG 

2020 1190 Startbesked för nybyggnad av fritidshus BYG 

2020 1199 
Slutbesked tillbyggnad av flerbostadshus med 
rullstoltrapphiss BYG 

2020 1207 Slutbesked för eldstad BYG 

2020 1290 Startbesked för garage BYG 

2020 1348 
Bygglov och startbesked lämnas för ändring av bastu till 
hotellrum BYG 

2020 1380 Slutbesked lämnas för byggbaracker- etapp 1 BYG 
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2020 1385 Slutbesked eldstad BYG 

2020 1458 Bygglov för fritidshus BYG 

2020 1459 Bygglov för fritidshus och förråd BYG 

2020 1459 Startbesked för fritidshus och förråd BYG 

2020 1462 Startbesked för fritidshus BYG 

2020 1507 Bygglov och Startbesked för fackverkstorn med teknikbod BYG 

2020 1518 Bygglov och startbesked för sjöbod/förråd BYG 

2020 1521 Startbesked för gäststuga och förråd BYG 

2020 1528 Slutbesked eldstad och rökkanal BYG 

2020 1546 Startbesked för fritidshus BYG 

2020 1546 Startbesked för gäststuga och förråd BYG 

2020 1547 Startbesked för fritidshus BYG 

2020 1550 Bygglov och Startbesked för transformatorstation BYG 

2020 1557 Slutbesked eldstad BYG 

2020 1564 
Bygglov och startbesked för tillbyggnad av bostadshus, 
inglasat uterum BYG 

2020 1570 Bygglov och Startbesked för tillbyggnad, uterum BYG 

2020 1571 Bygglov och startbesked för garage/carport BYG 

2020 1577 Bygglov för fasadändring, ersättning av tidigare bygglov BYG 

2020 1584 Startbesked för fritidshus och förråd BYG 

2020 1592 Bygglov för mellanlagringshall och ramp BYG 

2020 1601 Bygglov för fritidshus och gäststuga BYG 

2020 1615 Föreläggande om komplettering av handlingar BYG 

2020 1615 Bygglov och startbesked för bastu/förråd BYG 

2020 1620 Bygglov för komplementbyggnad BYG 

2020 1621 Startbesked för eldstad BYG 

2020 1621 Slutbesked för eldstad BYG 
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2020 1622 Bygglov för fritidshus BYG 

2020 1637 Startbesked för  komplementbyggnad - Attefall BYG 

2020 1641 Startbesked förkomplementbyggnad -  Attefall BYG 

2020 1645 Startbesked för eldstad BYG 

2021 15 Föreläggande om komplettering av handlingar BYG 

2021 23 Startbesked för eldstad BYG 

2021 23 Slutbesked för eldstad BYG 

2021 25 Bygglov för fritidshus BYG 

2021 26 Startbesked för  gäststuga - Attefall BYG 

2021 28 Föreläggande om komplettering av handlingar BYG 

2021 29 Bygglov och startbesked för två gäststugor BYG 

2021 32 Föreläggande om komplettering av handlingar BYG 

2021 37 Startbesked för eldstad BYG 

2021 39 Föreläggande om komplettering av handlingar BYG 

2021 42 Bygglov och startbesked för teknikbod BYG 

2021 46 Startbesked för eldstad BYG 

2021 47 Föreläggande om komplettering av handlingar BYG 

2021 47 Bygglov för barkhus BYG 

2021 47 Startbesked för barkhus BYG 

2021 48 Bygglov och startbesked för pontonbrygga och vågbrytare BYG 

2021 52 Föreläggande om komplettering av handlingar BYG 

2021 64 Föreläggande om komplettering av handlingar BYG 

2021 64 Bygglov för gästrum, förråd och garage BYG 

2021 65 
Startbesked  för ombyggnad till Attefall, gäststuga med 
förråd BYG 

2021 65 Slutbesked för gäststuga - Attefall BYG 

2021 73 Startbesked för eldstad BYG 
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2021 74 Bygglov och startbesked för komplementbyggnad BYG 

2021 76 Startbesked eldstad BYG 

2021 83 Föreläggande om komplettering av handlingar BYG 

2021 83 Bygglov och startbesked för tillbyggnad av bostadshus BYG 

2021 92 Startbesked för eldstad och rökkanal BYG 

2021 97 Startbesked för eldstad BYG 

2021 106 Startbesked för eldstad BYG 

2021 109 Bygglov för tillbyggnad med veranda/skärmtak BYG 

2021 113 Bygglov och startbesked för vindskydd BYG 

2021 124 Startbesked för eldstad BYG 

2021 134 Föreläggande om komplettering av handlingar BYG 

2021 134 Startbesked för Attefallstillbyggnad- och förråd BYG 

2021 136 Startbesked för eldstad BYG 

2021 142 Föreläggande om komplettering av handlingar BYG 

2021 146 Föreläggande om komplettering av handlingar BYG 

2021 146 Bygglov och startbesked för förråd BYG 

2021 167 Bygglov för upplagsytor BYG 

2021 167 Startbesked för upplagsytor BYG 

2021 171 Bygglov och startbesked för fasadändring BYG 

2021 181 Tidsbegränsat bygglov för uppställning av manskapsbodar BYG 

2021 181 Startbesked för uppställning av manskapsbodar BYG 

2021 182 Föreläggande om komplettering av handlingar BYG 

2021 193 Bygglov och startbesked för garage/carport BYG 

2021 196 Startbesked för eldstad BYG 

2021 214 Föreläggande om komplettering av handlingar BYG 

2021 222 Bygglov och startbesked för transformatorstation BYG 

2021 227 Startbesked för rivning av bostadshus BYG 
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2021 231 Föreläggande om komplettering av handlingar BYG 

2021 247 Bygglov för tillbyggnad av bostadshus med inglasad rum BYG 

2021 248 Bygglov för fritidshus BYG 

2021 249 Startbesked för byte till pelletsbrännare BYG 

2021 249 Slutbesked för byte till pelletsbrännare BYG 

2021 256 Föreläggande om komplettering av handlingar BYG 

2021 265 Föreläggande om komplettering av handlingar BYG 

2021 274 Startbesked för eldstad BYG 

2021 295 Föreläggande om komplettering av handlingar BYG 

2021 316 Startbesked för installation av kakelugn BYG 

2021 324  Föreläggande om komplettering av handlingar BYG 

2021 338 Tidsbegränsat bygglov för uppställning av tält BYG 

2020 1525 Marklov för ny utlastningsväg BYGM 

2020 1525 Startbesked för utlastningsväg BYGM 

2017 1210 Slutbesked för rivning av förråd BYGR 

2020 1072 Slutbesked för rivning av bostadshus BYGR 

2020 1555 Startbesked för rivning av fritidshus BYGR 

2021 24 Rivningslov för fritidshus BYGR 

2021 297 Startbesked för rivning av förråd BYGR 

2021 165 Bekräftelse på anmälan om ambulerande fotvård HÄL 

2021 305 Bekräftelse på anmälan om fotvård HÄL 

2020 38 Beslut om sanktionsavgift- ej anmält övertagande LIV 

2021 43 
Beslut om inklassning och årlig kontrollavgift - Nordingrå 
Creative Choklad LIV 

2021 131 Beslut om inklassning och årlig kontrollavgift - Friluftsbyn LIV 

2021 153 
Beslut om inklassning och årlig kontrollavgift - Kalles 
Pizzeria LIV 
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2021 233 
Beslut om registrering av tillagningskök för boende i Hvb-
hem LIV 

2021 263 Beslut om registrering av café - Nordbo Gård LIV 

2021 271 Beslut om registrering av butik - Mjälloms Tunnbröd LIV 

2021 312 
Beslut om inklassning och årlig kontrollavgift - 
Prästmogården AB LIV 

2021 351 
Beslut om inklassning och årlig kontrollavgift - Mjälloms 
Tunnbröd LIV 

2021 371 
Beslut om registrering av café/restaurang - Hörsångs 
Camping o Havsbad café LIV 

2021 372 
Beslut om registrering av dricksvattentäkt - Hörsångs 
Camping o Havsbad vatten LIV 

2020 1182 
Positivt yttrande till lm ang ersättningsvägar vid 
Ådalsbanan MH-ÖVR 

2020 1180 
Beslut om ändring av miljöfarlig verksamhet - ny 
ytbehandlingsanläggning MILJÖ 

2020 1635 Avslutar klagomålsärendet utan åtgärd MILJÖ 

2020 1638 
Positivt yttrande ang vattenverksamhet - Klockestrands 
båtklubb MILJÖ 

2021 96 Beslut om lagring och bearbetning av städbark MILJÖ 

2020 1644 Synpunkter till lm ang klyvning av fastighet PB-ÖVR 

2021 261 Positivt planbesked för ändring vid  Ytterlännässkolan PLA 

2021 412 Positivt planbesked för att upphäva detaljplan i Lugnvik PLA 

2020 1453 
Strandskyddsdispens för ersättningsväg i samband med 
upprustning av Ådalsbanan STRAND 

2021 31 Positiv yttrande ang dispens för gäststuga mm STRAND 

2021 50 
Strandskyddsdispens för utökning av verksamheten med 
bastuflotte STRAND 
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§ 52 Dnr: KS 2021/15 

Delgivning 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunstyrelsen 

Beslut 
Notera delgivningarna till protokollet 

Ärendet 
1. Justerat protokoll HKA 2021-01-20 (9 sidor) 

2. Justerat Protokoll Mediateknik 2020-12-08 (7 sidor) 

3. Justerat Protokoll Mediateknik AB 2021-03-23 (11 sidor) 

4. Justerat protokoll krambo-2021-02-05 (16 sidor) 

5. PN 210224 §6 Revidering av kostriktlinjerna (3 sidor) 

6. justerat protokoll pn 2021-02-24 (29 sidor) 

7. PN 210224 §3 Verksamhetsplan 2021 (3 sidor) 

8. Justerat protokoll PN 29 oktober (26 sidor) 

9. PN 210224 §13 Försäljning av Kramfors Nyland 1.34, Strandhallen (3 
sidor) 

10. Protokoll BN 2021-03-24 § 16 Månadsbokslut februari 2021 (2 sidor) 

11. Protokoll BN 2021-03-24 § 22 Representant för revidering av 
kostriktlinjerna (2 sidor) 

12. Protokoll KS 26 januari- webb utan sekretess (78 sidor) 

13. Protokoll KSAU 30 mars (9 sidor) 

14. Protokoll PN 2021-02-24 (29 sidor) 

15. Protokoll VN 03 december - webb (36 sidor) 

16. Protokoll VN 18 februari (24 sidor) 

17. Protokoll VN 25 mars - utan sekretess_Bortredigerad (27 sidor) 

 18. Protokoll VN 2021-03-25 § 16 uppföljning 2021 (3 sidor) 
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 19. Protokoll ÖFN 2021-03-26 - webb utan sekretess (15 sidor) 

 20. Styrelseprotokoll Kommunhus AB 26 mars 2021 (10 sidor) 

 21. Skolchefens rapport februari 2021 (4 sidor) 

 22. Styrelseprotokoll Krambo AB 23 mars 2021 (10 sidor) 

 23. Skolchefens rapport januari 2021 (6 sidor) 

 24. Styrelseprotokoll Kramfast AB 23 mars 2021 (11 sidor) 

 25. VN 210218 § 5 Uppföljande svar på revisionsrapport (5 sidor) 

 26. VN 210325 § 18 Välfärdsnämndens internkontrollplan 2021 (4 sidor) 

 27. VP till nämnd 2021-02-24 (18 sidor) 

 28. BN 210217 § 2 Skolchefens rapport (2 sidor) 

 29. BN 210217 § 4 Handlingsplan 2021 (3 sidor) 

30. BN 210324 § 19 Internkontrollplan bildningsnämnden 2021 (3 sidor) 

31. BN 210324 § 15 Skolchefens rapport (2 sidor) 

32. Delegationsbeslut ändrad delegationsordning 2020-675 (2 sidor) 

33. Information rörande revision för bildningsnämnden (6 sidor) 

34. Välfärdsförvaltningen-uppföljning-2021-03-15 (25 sidor) 

35. Handlingsplan 2021 Bildningsnämnden (6 sidor) 

36. Delegationsordning för produktionsnämnden (15 sidor) 

37. Information rörande revision för välfärdsnämnden (6 sidor) 

38. Justerat protokoll - HKA styrelsemöte 11 november 2020 (11 sidor) 

39. Internkontrollplan bildningsnämnden 2021 (6 sidor) 

40. Justerat protokoll bildningsnämnden 16 december (14 sidor) 

41. Internkontrollplan välfärdsförvaltningen 2021 (6 sidor) 

42. Justerat protokoll BN 2020-12-02 (25 sidor) 

43. Justerat protokoll BN 2021-02-17 (25 sidor) 

44. Justerat Protokoll BN 2021-03-24 (40 sidor)  
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§ 53 Dnr: KS 2021/126 

Tilläggsbudgetering av investeringsmedel, 2021 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunstyrelsen 

Beslut 
1. Bevilja produktionsnämnden tilläggsbudget till 2021 års 

investeringsbudget i enlighet med nedan redovisat förslag med 
15 300 tkr. 

2. Bevilja kommunstyrelsen tilläggsbudget till 2021 års 
investeringsbudget med 2 600 tkr för projekt Skuleberget ny lift.  

Ärendet 
Det har från produktionsnämnden/förvaltningen inkommit en begäran om 
tilläggsbudgetering av investeringar från 2020, PN 2021/11. Det gäller 
pågående, ej färdigställda, investeringar inom den tekniska avdelningen som 
uppgår till 19 054 tkr enligt nedan: 

Investeringar inom kostavdelningen      150 tkr 

Investeringar inom VA-verk   4 886 tkr 

Investeringar inom avfall  14 018 tkr 

Produktionsnämndens investeringsbudget 2020 innehöll 10 000 tkr för 
projekt utveckling av Skuleberget. Ansvaret för projektet ligger under 
byggtiden hos fritids/kulturchef inom kommunledningsförvaltningen varför 
kvarvarande budget 2 600 tkr tilläggsbudgeteras till kommunstyrelsen. 

Efter dialog med företrädare för produktionsförvaltningen är förslaget till 
beslut att följande projekt tilläggsbudgeteras från 2020 till 2021. 

 tkr 

Återvinningscentral Ullånger 8 800 

Högberget mellanlager hushållsavfall 1 900 

Herrskogs avloppsreningsverk 4 600 

Projekt Skuleberget 2 600 
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Efter detta blir kommunens nya totala investeringsbudget för 2021 följande. 

 tkr 

Investeringsbudget 2021 42 000 

Tilläggsbudgetering Produktionsnämnden 15 300 

Tilläggsbudgetering Kommunstyrelse 2 600 

Summa 59 900 

 

I enlighet med reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder i 
Kramfors, dnr 2018/669 ska tilläggsbudgetering av projekt till 
nästkommande budgetår beslutas av kommunstyrelsen. 

Ekonomi och finansiering 
Beslutet påverkar det framtida likvida flödet och behöver beaktas i den kort- 
och långsiktiga ekonomiska planeringen. Det är dock inget nytt och utökat 
investeringsåtagande totalt sett eftersom det handlar om pågående projekt 
som inte färdigställts under 2020.   

Samråd 
Inget samråd 

Beslutsunderlag 
Beslutsunderlag tilläggsbudget 2021 

PN 2021-02-24 § 11 Investeringsuppföljning 2020 

PN Rapport Investeringsuppföljning 

Beslutet skickas till 
Revisionen 
Produktionsnämnden 
Ekonomienheten 
Kultur- och fritidsenheten 
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§ 54 Dnr: KS 2021/194 

Val av ombud till bolagsstämma för Kommunhus AB 
från 2021-års tom 2022-års bolagsstämma  

Slutlig beslutsinstans 
Kommunstyrelsen 

Beslut 
Utse Peter Hedberg till ordinarie ombud och Gudrun Sjödin till ersättare till 
bolagstämma för Kommunhus AB från 2021-års tom 2022-års 
bolagsstämma. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har att välja ett ombud och en ersättare till bolagsstämma 
för Kommunhus från 2021-års tom 2022-års bolagsstämma. 

Beslutsunderlag 
Inkommen nominering 2021-04-13 från Malin Svanholm 

Beslutet skickas till 
HR 
Nämndsekreterare 
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