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Närvaro 

Tjänstgörande ledamöter 

Malin Svanholm (S), ordf. 

Susanne Viklund (S), tjänstgörande ers. 

Peter Hedberg (S) 

Eva Lygdman (S) 

Robert Larsson (S) 

Tommy Swärdh (S) 

Lisbeth Boman (S) tjänstgörande ers.  

Eleonora Asplund (S) 

Osman Saidabdala (S) tjänstgörande ers. 

Ida Stafrin (C) 

Robert Sandström (C) 

Anders Åkerman (C) 

Anna Strandh Proos (M)  

Bertil Böhlin (C), tjänstgörande ers.  

Kenneth Backlund (SD) tjänstgörande 

ers. 

 

 

 

Ej beslutande ersättare 

Thomas Näsholm (S) 

Jari Merikanto (M) 

 

 

 

Övriga närvarande tjänstepersoner 

Erika Sjögren, nämndsekreterare 

Cindy Alter, nämndsekreterare 

Peter Carlstedt, kommundirektör 

Malin Rydmark, ekonomichef § 115 

Siv Sundström, chef miljö- och byggavdelningen § 115 

Ida Westman, handläggare miljö- och bygg § 115 

Inger Bergström, förvaltningschef välfärdsförvaltningen § 115 

Stefan Karlstedt, verksamhetschef grundskolan § 115 

Erland Augustinsson, ekonom § 115 

 

Övriga närvarande 
Mona-Lill Landström, NTF § 115 
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§ 115 Dnr KS 2020/25 

Information 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen  

Beslut 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen får ta del av följande information: 

- Mona-Lill Landström från NTF informerar om deras arbete med 

trafiksäkerhet. 

- Jenny Edvinsson från Leader Höga Kusten informerar om vad Leader 

Höga Kusten gör och arbetar med. 

- Siv Sundström, chef miljö-och bygg, och Ida Westman, handläggare, 

informerar om miljö-och byggs detaljplaneärenden som finns på 

föredragningslistan. 

- Inger Bergström, förvaltningschef välfärdsförvaltningen, lämnar en 

rapport om kostnadsutveckling och åtgärder inom IFO.  

- Stefan Karlstedt, verksamhetschef grundskolan, och Erland 

Augustinsson, ekonom, lämnar en rapport om kostnadsutveckling 

och åtgärder inom grundskolan. 

- Peter Carlstedt, kommundirektör, informerar om rapport från 

kommundirektören. 
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§ 116 Dnr: KS 2020/424 

Årsredovisning 2019 för direktionen i 

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i 

Västernorrland för år 2019 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 

I enighet med revisorernas bedömning, godkänna Årsredovisning 2019 för 

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland. 

Ärendet 

Årsredovisningen för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i 

Västernorrland 2019 fastställdes av direktionen 2020-05-25.  

Revisorerna har upprättat en revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019. 

Revisorerna bedömer att direktionen har bedrivit verksamheten på ett i 

huvudsak ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 

sätt. Bedömningen är att räkenskaperna inte är rättvisande med anledning av 

skuldförda bidrag på 12,6 mnkr som ej bedöms uppfylla kriterierna för 

periodisering i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning 

och god redovisningssed. 

Revisorerna tillstyrker att direktionen samt de enskilda ledamöterna i 

densamma beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.  

Utgående från revisionsberättelsens slutsatser, föreslås kommunfullmäktige 

att godkänna kommunalförbundets årsredovisning för 2019. 

Beslutsunderlag 

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland, 

Årsredovisning 2019, fastställd 2020-05-25 

Revisorerna i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten 

Västernorrland, Revisionsberättelse 2019, daterad 2020-05-26 

PWC, Revisionsrapport granskning av årsredovisning, daterad 2020-03-15   
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Beslutet skickas till 

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland 

Revisionen 
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§ 117 Dnr: KS 2020/351 

Ansvarsfrihet för direktionen i Kommunalförbundet 

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland för år 2019 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 

I enlighet med revisorernas förslag bevilja direktionen samt de enskilda 

ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

Ärendet 

Revisorerna har upprättat en revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019. 

Revisorerna bedömer att direktionen har bedrivit verksamheten på ett i 

huvudsak ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 

sätt. Bedömningen är att räkenskaperna inte är rättvisande med anledning av 

skuldförda bidrag på 12,6 mnkr som ej bedöms uppfylla kriterierna för 

periodisering i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning 

och god redovisningssed. 

Revisorerna tillstyrker att direktionen samt de enskilda ledamöterna i 

densamma beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.  

Beslutsunderlag 

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland, 

Årsredovisning 2019, fastställd 2020-05-25 

Revisorerna i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten 

Västernorrland, Revisionsberättelse 2019, daterad 2020-05-26 

Beslutet skickas till 

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland 

Revisionen 
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§ 118 Dnr: KS 2020/432 

Tillstyrkan för ändring av höjd på vindkraftverken på 

Sörlidberget 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 

Tillstyrka ändringen av antalet vindkraftverk samt höjningen på 

vindkraftverken på Sörlidberget. 

Ärendet 

Kabeko etapp 1 AB har lämnat in en ansökan till 

miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen om att få ett ändringstillstånd 

för vindkraftsparken Sörlidberget.  

Tillstånd för parken gavs 2018 om att få uppföra 22 st. vindkraftverk. Nu 

ansöker bolaget om att få ändra höjden på verken till 230 m (med 20 m) och 

därmed minska antalet verk från 22 till 20 stycken. 

Kramfors kommun har i sin tidigare tillstyrkan prövat om området är 

lämpligt ur mark- och vattensynpunkt för vindkraft. Kommunfullmäktige ska 

nu pröva om en ny tillstyrkan för samma område för att säga om området är 

lämpligt för mindre antal men högre verk. 

Miljö- och byggavdelningen har lämnat ett yttrande till 

miljöprövningsdelegationen angående miljöprövningen och har inget att 

erinra. Den nya ansökan visar att miljöpåverkan från förändringarna av 

verksamheten är liten och att de kommer att klara de normala kraven för 

vindkraftverk. 

 Tillstyrkan ska ske av kommunfullmäktige enligt 16 kap 4 § Miljöbalken. 

Ekonomi och finansiering 

Ärendet innebär ingen kostnad för kommunen. 

Måluppfyllelse 

Kabeko etapp 1 AB beskriver i sin ansökan att det kommer bli bättre 

resursutnyttjande genom att höja vindkraftsverken med 20 meter och som en 

konsekvens av detta ta bort 2 vindkraftsverk. Detta ger en produktion av 
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förnybar el på mer än 50 % från ursprungstillståndet och bidrar därmed till 

målet om ett hållbart samhälle. 

Samråd 

Samråd sker enligt miljöbalkens regler för tillståndsärenden. 

Beslutsunderlag 

Tillstyrkan från kommunfullmäktige 2018-06-25 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen Västernorrland, Samhällsavdelningen och Miljö- och bygg 
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§ 119 Dnr: KS 2019/643 

Svar på motion om Turistisk översiktsplan 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 

Avslå motionen. 

Reservation  

Ida Stafrin (C), Robert Sandström (C), Anders Åkerman (C), Bertil Böhlin 

(C) och Anna Strandh Proos (M) reserverar sig till förmån för Ida Stafrins 

(C) och Anna Strandh Proos (M) yrkande. 

Ärendet 

Ida Stafrin (C) har lämnat in en motion, daterad 2019-11-16. I motionen 

föreslås att lämplig instans utreder hur kommunen på bästa sätt kan ta fram 

en turistisk översiktsplan. Motionen har överlämnats till kommunstyrelsen 

för beredning. 

Turistisk översiktsplan 

Begreppet turistisk översiktsplan syftar oftast på en kommunövergripande 

översiktsplan, där besöksnäringen fått ett särskilt stort utrymme. En turistisk 

översiktsplan är alltså inte en egen planprodukt, utan snarare en vanlig 

översiktsplan som kallas för turistisk översiktsplan, eller som profileras på 

det sättet. Exemplen på sådana översiktsplaner är inte många, men Flens 

kommun har med sin översiktsplan från år 2018 ofta refererats till i detta 

sammanhang. Det är dock inte ovanligt att en kommun väljer ett antal 

inriktningar i sin översiktsplan. För somliga kan det handla om turism, och i 

andra kommuner finns andra relevanta teman som behandlas i större 

omfattning.  

Aktualitetsprövning översiktsplan 

Kommunens gällande översiktsplan (ÖP) antogs år 2013. 

Samhällsavdelningen har sedan november år 2019 förberett en 

aktualitetsprövning av den nuvarande planen. Arbetet har omfattat dialoger 

med kommunens alla förvaltningar och bolag. Beslut fattades i 

kommunfullmäktige i juni att gällande ÖP ska revideras. Detta innebär att ett 
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planarbete påbörjas under hösten för att ta fram en ny översiktsplan. I det 

arbetet kommer en dialog att fortsätta föras mellan politiker och 

tjänstepersoner om översiktsplanens innehåll. Dialogen är central, eftersom 

en översiktsplan ska spegla den politiska majoritetens vilja om hur mark, 

vatten och den byggda miljön ska utvecklas på sikt. Dialogen kan resultera i 

att en ny översiktsplan får en mer utpräglad turistisk inriktning, beroende på 

om det kommuniceras i ett kommande projektdirektiv eller under en framtida 

planprocess. Den kan också resultera i andra inriktningar. Värt att tillägga är 

att Kramfors kommun redan behandlar besöksnäringen i förhållandevis stor 

utsträckning i kommunens nuvarande översiktsplan, i jämförelse med de 

andra kommunerna inom destination Höga kusten.  

TÖP – tematiskt tillägg 

Motionären använder begreppet TÖP i motionen, vilket är en förkortning för 

ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Ett sådant syftar till att tillgodose ett 

visst allmänt intresse genom att behandla ett avgränsat tema mer djupgående 

än vad som tillåts göras i en kommunövergripande översiktsplan. En TÖP är 

således en egen planprodukt och tas fram genom en separat planprocess. Det 

är ett vedertaget verktyg för frågor som exempelvis vindkraft och 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Ett tematiskt tillägg för 

besöksnäring och turism är mycket ovanligt.  

För närvarande pågår projektet ”Samhällsplanering – ett verktyg för 

besöksnäringen i Höga kusten”, som drivs av Höga kusten 

destinationsutveckling AB (HK-Dest). Projektet syftar bland annat till att 

undersöka möjligheterna till att skapa ett gemensamt tematiskt tillägg för 

besöksnäringen för destinationens fyra kommuner.  

En projektrapport presenterades för styrelsen i HK-Dest. före semestern med 

förslag på fortsatt arbete. Dialogerna som genomförts under projektet visar 

att framtagandet av ett gemensamt tematiskt tillägg till kommunernas 

översiktsplaner inte är den bästa samverkansformen i dagsläget. Istället har 

projektet tagit fram ett beslutsförslag som innebär att kommunerna och HK-

Dest. tillsammans tar fram en fysisk turismstrategi, gemensamt kartlägger 

turistiska värden samt kommer överens om fortsatt samverkan och dialog 

inom området besöksnäring och samhällsplanering.   

 

En fysisk turismstrategi innebär en överenskommelse gällande att ta fram 

gemensamma övergripande ställningstaganden/inriktningsbeslut (beskrivna 

i ord) en utvecklingskarta där man med ”bred pensel” illustrerar de mer 
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långsiktiga intentionerna i grova drag. Utöver det bör kommunerna göra 

kartläggningar av turistiska värden som ett gemensamt underlag i GIS 

gällande besöksnäringens intressen. Projektet föreslår också en utvecklad 

samverkansform inom området besöksnäring och samhällsplanering, som 

föreslås både ske i nya och befintliga strukturer.  

 

Ekonomi och finansiering 

Detta beslut har inga ekonomiska effekter.  

Yrkande  

Ida Stafrin (C) och Anna Strandh Proos (M) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall Ida Stafrins 

(C) och Anna Strandh Proos (M) bifallsyrkande och på bifall till Malin 

Svanholms (S) förslag till beslut. Propositionsordningen godkänns.  

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i 

enlighet med Malin Svanholms (S) förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 

Motion om Turistisk översiktsplan, Ida Stafrin (C), 2019-11-16.  

Beslutet skickas till 

Samhällsavdelningen 

Miljö- och byggavdelningen 

Motionären 
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§ 120 Dnr: KS 2020/118 

Svar på motion om uppföljning av arbetsmiljöansvar 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 

Avslå motionen. 

Reservation  

Anna Strandh Proos (M) reserverar sig till förmån för efter yrkande.  

Ärendet 

Anna Proos Strandh (M) och Johanna Zidén (M) har den 30 januari 2020 

lämnat in en motion till kommunfullmäktige som handlar om uppföljning av 

arbetsmiljöansvar.  

I motionen föreslås nedanstående: 

 ”Att ge i uppdrag till kommunstyrelsen att OSA-enkät genomförs för 

anställda i Kramfors kommun under exempelvis samma månad varje 

år och att resultatet delges skriftligen, i sin helhet, på efterföljande 

kommunfullmäktige. 

 Att i det fall Kramfors kommun redan genomför OSA-enkät på det vis 

vi förordat delger det en gång per år till kommunfullmäktige.”  

Motionärerna skriver i motionen att man i rollen som politiker har det 

yttersta arbetsmiljöansvaret och vill därför att en OSA-enkät ska 

genomföras. OSA står för Organisatorisk och social arbetsmiljö och är en så 

kallad AFS, en föreskrift som reglerar och tydliggör arbetsmiljölagens krav.  

Enligt det nu gällande reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder 

i Kramfors kommun KS 2018/669 punkt 2.1.5 Personal och organisation 

gäller nedanstående:  

Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret för att kommunen som 

arbetsgivare fullgör sina skyldigheter för att ha en bra arbetsmiljö.  

Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i ansvar att leda Kramfors 

kommuns strategiska arbetsmiljöfrågor. Kommunstyrelsens arbetsutskott 

beslutar i viktiga kommunövergripande arbetsmiljöfrågor. Styrelsen är 
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anställande myndighet och nämnden har ett verksamhetsansvar och ska se 

till att de lagkrav som gäller inom arbetsmiljöområdet följs. 

 

Utifrån detta ansvar har Kommunledningsförvaltningen sedan flertalet år 

utvecklat det systematiska arbetsmiljöarbetet och tydliggjort hur det ska 

utföras med en riktlinje för hälsa och arbetsmiljö och ett antal 

tjänsteföreskrifter inom olika arbetsmiljöområden. Det systematiska 

arbetsmiljöarbetet följs upp årsvis och rapporteras till respektive nämnd samt 

kommunstyrelsen enligt gällande riktlinje.  

Under 2020 utvecklas arbetsmiljöarbetet ytterligare. Ett systemstöd införs i 

början av året för att anmäla tillbud och arbetsskador så att tillbud och 

arbetsskador ska kunna följas upp på ett bättre sätt. Senare i år införs även ett 

systemstöd för det systematiska arbetsmiljöarbetet, det kommer stödja de 

kartläggningar som ska göras varje år av den fysiska arbetsmiljön inklusive 

brandskyddet och psykosociala arbetsmiljön. Den psykosociala 

kartläggningen innehåller de delar som OSA innefattar men är ett något 

vidare begrepp och kartlägger mer än de delar som finns i föreskriften om 

organisatorisk och social arbetsmiljö.  

Den psykosociala arbetsmiljön upplevs många gånger som svårare att 

kartlägga och det görs därför på lite olika sätt i organisationen idag. Vissa 

chefer använder den mall som finns för att göra kartläggning av den 

psykosociala arbetsmiljön och går igenom det med medarbetarna exempelvis 

på en arbetsplatsträff. Vissa chefer väljer att prata om den psykosociala 

arbetsmiljön i samband med det årliga medarbetarsamtalet då många 

medarbetare tycker att det kan vara känsliga frågor som man vill prata 

enskilt om.  

Mätningar inom arbetsmiljöområdet behöver dock göras mer frekvent än en 

gång per år och därför har även ett arbete med att införa så kallade 

”tempmätningar” initierats i vissa verksamheter och ska utvecklas inom fler 

verksamheter. I dagsläget används gratisverktyget mentimeter för att göra 

enkla tempmätningar i samband med arbetsplatsträffar. Vid dessa mätningar 

är det lämpligt att ställa frågor inom OSA-området som exempelvis om 

upplevd arbetsbelastning.  

Det finns utvecklade rutiner för hur arbetsmiljöansvaret följs upp enligt det 

gällande reglementet och det pågår en hel del arbete för att utveckla 

arbetsmiljöarbetet ytterligare under 2020. Att införa ytterligare något 
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bedöms inte som nödvändigt då de insatser som görs motsvarar de 

kartläggningar som behöver göras enligt OSA. Därmed avslås motion om 

uppföljning av arbetsmiljö.  

Ekonomi och finansiering 

Inte aktuellt om motionen avslås. 

Samråd 

Inget samråd har skett i frågan. 

Yrkande  

Anna Strandh Proos (M) yrkar bifall till motionen.  

Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall Anna Strandh 

Proos (M) bifallsyrkande och på bifall till Malin Svanholms (S) förslag till 

beslut. Propositionsordningen godkänns.  

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen har beslutat i 

enlighet med Malin Svanholms (S) förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 

Anna Proos Strandh (M) och Johanna Zidén (M) motion uppföljning av 

arbetsmiljö, 2020-01-30. 

Beslutet skickas till 

HR-enheten 

Motionärerna 
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§ 121 Dnr: KS 2014/117 

Fortsatt medfinansiering Lokalt ledd utveckling Höga 

Kusten 2021-2022 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

1. Kramfors kommun medfinansierar Leader Höga Kusten med 300 000 

kronor per år för 2021 och 2022. 

2. Medfinansieringen tas ur samhällsavdelningens budget. 

Ärendet 

Lokalt ledd utveckling (LLU) genom Leader-metoden är en del av EU:s 10- 

årsstrategi för tillväxt och jobb. Metoden bygger på att privat, ideell och 

offentlig sektor bildar ett partnerskap för att gemensamt utveckla ett 

geografiskt område utifrån en överenskommen utvecklingsstrategi. 

Kramfors kommun ingår i Leader-området Höga Kusten tillsammans med 

Härnösands, Sollefteås och Örnsköldsviks kommun. För att genomföra 

strategin finns den ideella föreningen Leader Höga Kusten, som arbetar med 

landsbygdsutveckling och kan stödja projekt med upp till 90 % i 

finansiering.  

Föreningens medel kommer främst från EU och staten men för att få ta del 

av dessa krävs en medfinansiering från kommunerna i Höga Kusten och 

Region Västernorrland.  

Kramfors kommun har tidigare beslutat att medfinansiera Leader Höga 

Kusten med 300 000 kronor per år fram till 2020. Något som har möjliggjort 

resurser och en budget på 44 miljoner kronor för att utveckla landsbygden i 

Höga Kusten under EU:s programperiod 2014-2020.  

Nuvarande programperiod från EU kommer att förlängas med två år. För att 

kunna växla upp de nya medel som tillförs från EU och staten under 

förlängningsåren behöver Leader Höga Kusten fortsatt medfinansiering från 

sina ägande kommuner och Region Västernorrland. Detta för att möjliggöra 

en bra övergång mellan programperioderna och ett strategiarbete inför 

kommande programperiod.  
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Ekonomi och finansiering 

Under pågående programperiod har kommunens medfinansiering av lokalt 

ledd utveckling kunnat växlas upp till en total projektomslutning för området 

på ca 44 mnkr. Kommunernas, Regionens och Kommunförbundets 

medfinansiering uppgår till totalt 33 %, resterande del finansierar staten och 

EU. Uppväxlingseffekten av dessa medel måste därför anses som mycket 

god. Kramfors kommuns medfinansiering föreslås oförändrad jämfört med 

tidigare politiskt beslut, vilket innebär 300 000 per år för 2021 och 2022. 

Medel som tas ur samhällsavdelningens budget för projektmedfinansiering.    

Prövning av barnets bästa 

Leader Höga Kustens verksamhet berör barn och ungdomar generellt, främst 

genom insatsområdet ”Attraktiva boende- och besöksmiljöer genom lokal 

utveckling”. Inom detta ryms avgörande insatser för att stärka den lokala 

attraktionskraften som serviceutbud, mötesplatser, arbete med attityder och 

stolthet och stimulans till utbyggnad av digital infrastruktur.   

Leader Höga Kusten bedriver också projekt som direkt riktar sig till unga 

som ”Ung landsbygdsentreprenör” och TALKO – ungas delaktighet i 

landsbygdsutveckling.  

Fortsatt medfinansiering av Leader Höga Kusten är positivt ur ett barn- och 

ungdomsperspektiv eftersom det möjliggör stöd och resultatuppföljning av 

godkända projekt under övergångsperioden samt ett bättre utgångsläge och 

förankringsarbete inför EU:s kommande programperiod.  

Måluppfyllelse 

Kramfors kommuns målstyrning består av fyra perspektiv. Perspektivet 

Kramforsbon strävar efter att kommunens invånare ska uppleva fördelar med 

att bo, växa upp, utbilda sig och åldras i Kramfors kommun. Leader Höga 

Kustens verksamhet bidrar till att realisera dessa ambitioner samt uppsatta 

mål om hållbarhet ur dess samtliga tre dimensioner (socialt, ekonomiskt och 

ekologiskt).  

Leader-metoden genomsyras av samverkan mellan en mångfald av aktörer 

och utgår från ett partnerskap som tillsammans inte bara har mod att skapa 

livskraft i den egna bygden utan i hela Höga Kusten. En fortsatt 

medfinansiering av Leader Höga Kusten harmoniserar därmed väl med 

budskapet och kärnan i Vision 2031.  
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Samråd 

Internt inom samhällsavdelningen och Mediateknik.  

Beslutsunderlag 

Bedömning av barnets bästa, Fortsatt medfinansiering Lokalt ledd utveckling 

Höga Kusten 2021-2022, KS 2014/117 

Ansökan om fortsatt finansiering för 2021-2022 Leader, utveckling för Höga 

Kusten, KS 2014/117 

Tidigare beslut medfinansiering Lokalt Ledd Utveckling Höga Kusten, 

KSAU 2015-09-22, § 102, KS 2014/117 

Information gällande Kramfors kommun; Regional hållbar tillväxt genom 

lokal ledd utveckling 

Beslutet skickas till 

Bildningsförvaltningen, Kommunledningsförvaltningen, 

Produktionsförvaltningen, Välfärdsförvaltningen, Samhällsavdelningen, 

Mediateknik AB, Krambo AB, Kramfast AB, Leader Höga Kusten 
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§ 122 Dnr: KS 2020/340 

Remissförslag Trafikverkets utbyggnadsstrategi för 

Ostkustbanan och Ådalsbanan, Gävle - Västeraspby 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

Godkänna remissvaret. 

Ärendet 

Trafikverket har tagit fram ett förslag för utbyggnadsstrategi för järnvägen 

mellan Gävle och Västeraspby. Förslaget bygger på en utredning som tittar 

på brister och behov. Den ordning som föreslås är följande: 

1. Hudiksvall – Sundsvall 

2. Timrå – Härnösand 

3. Sundsvall – Timrå 

4. Gävle – Söderhamn 

5. Söderhamn – Hudiksvall 

6. Härnösand – Kramfors – Västeraspby 

 

Kramfors kommun delar i det stora hela Trafikverkets bedömning men anser 

att trafikverket även ska titta på sträckan Västeraspby – Långsele eftersom 

den trots den upprustning som nu sker kommer att inneha låg standard med 

låga hastigheter till följd. 

Ekonomi och finansiering 

Remissen påverkar inte ekonomi och finansiering. 

Måluppfyllelse 

Remissvaret är i linje med de målsättningar som finns i 

hållbarhetsprogrammet. I översiktsplan har kommunen ett ställningstagande 

som säger att upprustningen av Ådalsbanan ska fortsätta. I det regionala 

trafikförsörjningsprogrammet är ett av målen persontrafik 2030 på övre 

Ådalsbanan. 
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Samråd 

Inget samråd. Men har tittat på bolaget Nya ostkustbanans yttrande kring 

trafikverkets förslag. 

Beslutsunderlag 

Trafikverkets rapport: Bristanalys Nedre Norrland - Förslag till 

Utbyggnadsstrategi. 

Remissvar från Kramfors kommun gällande Trafikverkets rapport och 

förslag till utbyggnadsstrategi. 

Beslutet skickas till 

Trafikverket 
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§ 123 Dnr: KS 2020/264 

Yttrande avseende partistöd 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

Kommunstyrelsen väljer att inte yttra sig i ärendet och överlämnar därmed 

ärendet till kommunfullmäktige för beslut. 

Ärendet 

Kommunfullmäktiges presidium har tagit fram ett förslag för beviljande av 

partistöd under 2021. 

Beredning av ärenden och kommunstyrelsens roll 

Kommunallagen (kap 5) reglerar hur ärenden som kommunfullmäktige 

beslutar om ska beredas. 

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

en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en 

fullmäktigeberedning. 

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

av en annan nämnd eller av en fullmäktigeberedning. 

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

nämnd eller en fullmäktigeberedning har gjort det. 

När det gäller det aktuella ärendet om kommunfullmäktiges partistöd så 

innebär kommunallagen att kommunstyrelsen har rätt att yttra sig men inte 

någon skyldighet att göra så. Ärendet går således direkt till 

kommunfullmäktige och ett eventuellt yttrande från kommunstyrelsen blir ett 

beslutsunderlag till det ärendet. 

Beslutsunderlag 

Beräkning av partistöd för år 2021 

Begäran om partistöd 2021, Centerpartiet 

Begäran om partistöd 2021, Kristdemokraterna 

Begäran om partistöd 2021, Liberalerna 
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Begäran om partistöd 2021, Moderaterna 

Begäran om partistöd 2021, Socialdemokraterna  

Begäran om partistöd 2021, Sverigedemokraterna  

Begäran om partistöd 2021, Vänsterpartiet 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(50) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-08 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 124 Dnr: KS 2020/181 

Remissyttrande Starkare kommuner med kapacitet att 

klara välfärdsuppdraget SOU 2020:8 

 Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

Fastslå remissyttrandet. 

Ärendet 

Kramfors kommun har erbjudits att inkomma med ett remissyttrande till 

utredningen Starkare kommuner med kapacitet att klara välfärdsuppdraget 

(SOU 2020:8). 

Ekonomi och finansiering 

Beslutet har inga direkta ekonomiska konsekvenser. 

Måluppfyllelse 

Att agera som remissinstans och framföra kommunens synpunkter i frågor av 

vikt, är en del i arbetet att uppnå målet Kramfors ska vara en hållbar 

kommun -ekologiskt, socialt och ekonomiskt. 

Samråd 

Samråd har förts med Timrå kommun, Sollefteå kommun samt Region 

Västernorrland, som samtliga också är remissinstanser.  

Beslutsunderlag 

Finansdepartementet, Starkare kommuner med kapacitet att klara 

välfärdsuppdraget (SOU 2020:8), 2020-03-05, Fi 2020/00647/K  

Remissyttrande, Kommunledningsförvaltningen, 2020-08-18, KS 2020/181 

Beslutet skickas till 

Finansdepartementet 

Kommunens förvaltningschefer 
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§ 125 Dnr: KS 2019/605 

Rapport från kommundirektören 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

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

Ärendet 

Rapporten sammanfattar att; 

Medarbetare 

Det totala antalet månadsanställda är 50 personer färre i juli 2020 jämfört 

med 2019 vilket visar att trenden att vi blir färre håller i sig.  

Ekonomi 

Ekonomiavsnittet sammanfattar hur de beslut som regering och riksdag fattat 

påverkar Kramfors kommun och redovisar hur den senaste 

skatteunderlagsprognosen ser ut.  

Befolkningsförändringar 

För Kramfors blev det en minskning med 106 personer under det första 

halvåret 2020.  

Slutsatser 

Rapporten avslutar med några kommentarer om Coronahanteringen och att 

det fortsatt är viktigt att hålla i och hålla ut. 

Beslutsunderlag 

Rapport från kommundirektören, 2020-09-03 

Bilaga - personalnyckeltal 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Förvaltningschefer 

Revisionen 

Kommunfullmäktige 
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§ 126 Dnr: KS 2020/246 

Svar på revisionsrapport om Årsredovisning för 2019 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

Avge nedanstående svar till revisorerna. 

Ärendet 

Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser 

som finns redovisade i rapporten. Av svaret bör det framgå vilka eventuella 

åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda. I avsnittet 

nedan framgår de rekommendationer revisorerna lämnade i sin rapport med 

kursiv stil. Efter varje rekommendation beskrivs de synpunkter och åtgärder 

som kommunstyrelsen föreslås lämna i sitt svar. 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att tillsammans med bolagen se över 

rutiner för att säkerställa att årsredovisning kan lämnas till kommunstyrelse 

respektive revisorer i god tid innan beslut respektive granskning. 

Ekonomienheten kommer att ha fortlöpande träffar med bolagen i god tid 

innan årsredovisning 2020 för att säkerställa att tidplanen följs och hålls. 

Ekonomienheten kommer även att vara behjälplig för bolagen i vissa 

avseenden som t ex avstämningar för att snabba på processen med 

årsredovisning. 

Vi rekommenderar att kommunen ser över informationen i 

förvaltningsberättelsen för att säkerställa att den motsvarar de uppgift som 

föreskrivs i lag och rekommendationer. 

Ekonomienheten kommer att bearbeta förvaltningsberättelsen så att den för 

årsredovisning 2020 motsvarar de uppgifter som föreskrivs i lag och 

rekommendationer. 

Vi rekommenderar att kommunstyrelsen som beredande organ verkar för att 

ta fram mål med betydelse för god ekonomisk hushållning för 

kommunkoncernen som helhet. 

Kommunstyrelsen kommer under hösten 2020, inför budget 2021, att ta fram 

mål med betydelse för god ekonomisk hushållning för kommunkoncernen 
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som helhet. De målen kan förhoppningsvis användas redan för 

årsredovisning 2020. 

Vi rekommenderar att extern beräkning av kostnader inhämtas för att 

säkerställa att avsättning för deponi är tillräcklig. 

Produktionsförvaltningen som ansvarar för deponin på Högberget har 

uppdaterat deponeringsplanen. Efter det kommer man med extern hjälp att 

framställa en avslutningsplan för deponin på Högberget. Avslutningsplanen 

kommer att innehålla tidplan samt kostnadsberäkning för återställande av 

deponin. Arbetet med avslutningsplanen är beräknad att göras under 2021. 

Vi rekommenderar att rutinerna för utbetalningar och attester ses över. 

Ekonomienheten kommer under hösten 2020 följa upp att efterlevnaden av 

rutinerna för utbetalningar och attest följs. 

Ekonomi och finansiering 

Inte relevant för ärendet. 

Måluppfyllelse 

Inte relevant för ärendet. 

Samråd 

Samråd har inte skett. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från revisionen 2020-04-08 med bifogad granskningsrapport. 

Beslutet skickas till 

Revisionen 
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§ 127 Dnr: KS 2020/277 

Fortsatt begränsning i samordning av färdtjänst 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

Färdtjänstresor endast får ske med max en passagerare i taxibil och max två 

passagerare i specialfordon. Dessa regler ska gälla till och med 31 januari 

2021. 

Ärendet 

Det togs ett delegationsbeslut 2020-04-23 om att begränsa samordning av 

färdtjänstresor som gällde till 2020-07-31. 

För att fortsätta minimera risken för smittspridning av coronavirus vid 

färdtjänstresor finns behov av att förlänga begränsningen för den samordning 

som normalt sker i färdtjänsten.  

I enlighet med folkhälsomyndighetens riktlinjer bör resor i kollektivtrafik 

och allmänna resor anpassas så att trängsel undviks. Personer över 70 år och 

andra riskgrupper bör enligt folkhälsomyndigheten begränsa sina fysiska 

nära kontakter med andra. Eftersom den normala samordningen i taxifordon 

kan innebära nära kontakt med andra, är beslutet att begränsa samordningen, 

något som är i linje med de rekommendationer som finns från 

folkhälsomyndigheten. 

Ekonomi och finansiering 

Att minska samordningen innebär i normala fall att kommunens 

färdtjänstkostnader ökar. Situationen i samband med coronaviruset har dock 

inneburit att färre färdtjänstresor genomförs vilket har minskat kommunens 

kostnader. Enligt uppgift från Kollektivtrafikmyndigheten bör åtgärden 

således inte innebära att kommunens normala kostnadsnivå överskrids. 

Måluppfyllelse 

Beslutet påverkar inte måluppfyllelsen. 

Samråd 

Inget samråd har förts. 
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Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut 2020-04-23, Beslut om begränsningar i samordning av 

färdtjänst. 

Beslutet skickas till 

Samhällsavdelningen 
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§ 128 Dnr: MOB 2019/1374 

Samråd för detaljplan för Kvarteren Braxen, Muraren, 

m.fl. 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

1. Förslag till detaljplan för Kvarteren Braxen, Muraren, m.fl. för 

fastigheterna Braxen 3-6, Limsta 18:291, 18:294 m.fl. ska skickas ut 

på samråd. 

2. Kommunstyrelsen bedömer att ett genomförande av detaljplanen inte 

medför någon betydande miljöpåverkan. En 

miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte upprättas. 

Lagstöd 

Plan och bygglagen (PBL) 5 kap § 11-15 

Miljöbalken 6 kap § 7 

Bedömning 

Planförslagets syfte är att skapa möjligheter för förnyelse och utveckling av 

verksamhetsområdet mellan Kramfors centrum och Kyrkviken. Området 

ligger centralt i Kramfors och det är inte lämpligt för industri. Genom åren 

har verksamheterna på området successivt bytts ut från industriverksamhet 

till en blandning av handel, service och verksamheter. Användningarna för 

området görs mer flexibla genom att byta ut användningen industri mot 

kontor, verksamheter, handel och centrum. Planförslaget föreslår ingen ny 

infrastruktur eller byggrätt. 

Syftet med detaljplanen stämmer överens med översiktsplanen 2013. 

Bakgrund 

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

delen av Kramfors stad. Som anledning gavs att planerna för området var 

inaktuella och inte speglade aktuella verksamheter i området. Sedan 2013 

har delar av området planlagts. I den fördjupade översiktsplanen för 

Kramfors stad som antogs 2016 pekas området ut som ett 
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”verksamhetsområde” för en blandning av verksamheter. När denna 

detaljplan vinner laga kraft kommer det arbete som påbörjades 2013 ha 

avslutats. 

Beslutsunderlag 

Plankarta med planbestämmelser 

Planbeskrivning 

Undersökning om strategisk miljöbedömning 

Riskbedömning 

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggavdelningen, som vidaresänder beslutet till berörda. 
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§ 129 Dnr: MOB 2019/870 

Antagande av Detaljplan för Nordingrå Prästbord 1:184, 

1:86, 1:88 m.fl. 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

Anta detaljplan för utökad användning för fastigheterna Nordingrå Prästbord 

1:184, 1:86, 1:88 m.fl. 

Lagstöd 

Plan och bygglagen (PBL) 5 kap § 27 

Bedömning 

En utökad användning av fastigheterna Nordingrå Prästbord 1:184 m.fl. 

skulle innebära nya möjligheter för centralt placerade fastigheter på 

Nordingråvallen. De nuvarande användningarna inom planområdet, allmänt 

ändamål och odling, kan ha en begränsande effekt på fastigheternas 

utveckling. För att öppna upp nya möjligheter för fastigheterna medges flera 

nya användningar som alla anses kunna skapa en positiv utveckling av 

Nordingråvallen. 

Syftet med detaljplanen stämmer överens med översiktsplanen 2013. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade den 14 maj 2019 § 75 att ha för avsikt att ändra 

detaljplanen för fastigheten Nordingrå Prästbord 1:184, för att ge möjligheter 

att använda byggnaden för annat än allmänt ändamål. Skälet var att man 

skulle starta processen för att ändra planen. 

Nu gällande detaljplan för Nordingrå Prästbord 1:184 medger enbart 

användningen allmänt ändamål. Sedan det kommunala bostadsbolaget, 

Krambo AB, sålde fastigheten 2004 har byggnaden använts till annat än för 

det allmänna. Enligt PBL får bygglov ges till privata huvudmän om åtgärden 

innebär att byggnaden fortsättningsvis används för samma ändamål som 

kommunen tidigare gjort. De senaste användningarna har setts som boende 

och därför inte krävt bygglov för väsentligt ändrad användning. Även 
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angränsande fastigheter har inkluderats för att även de ska få större 

användningsmöjligheter. 

Beslutsunderlag 

Plankarta med planbestämmelser 

Planbeskrivning 

Granskningsutlåtande 

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggavdelningen, som vidaresänder beslutet till berörda. 
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§ 130 Dnr: MOB 2020/677 

Sanktionsavgift för nybyggnation av ett plank på 

utsiktsplats utan bygglov 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

Fastighetsägaren till  

ska betala 4 418 kr i byggsanktionsavgift för att ha byggt ett 7 meter långt 

plank utan bygglov.  

Reservation  

Robert Sandström (C) reserverar sig mot beslutet. 

Lagstöd 

Plan-och byggförordningen 6 kap. 1 § pkt.7 anger att det krävs bygglov för 

murar och plank. 

I plan-och bygglagen 11 kap. 53.57,58 och 59 § § § § finns bestämmelser om 

sanktionsavgifter. 

Skäl till beslut 

Nybyggnation av plank har utförts utan bygglov och fastighetsägaren ska 

därför betala sanktionsavgift 

Ärendet 

Fastighetsägaren till har byggt ett 7 meter långt plank som 

vindskydd på en utsiktsplats som han har iordningsställt för allmänheten på 

Lill-Gälingsberget. 

2020-04-30 har fastighetsägaren kontakt med en miljöinspektör om att bygga 

ett torrdass i anslutning till sin utsiktsplats där han uppfört sitt plank. 

Inspektören frågar då om han sökt bygglov för planket och får veta att 

ägaren inte visste att det behövdes. 

2020-05-08 skickas skriftlig information till fastighetsägaren med 

information om byggsanktionsavgift 
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Fastighetsägaren har meddelat att planket inte ska tas bort och bygglov är 

sökt i efterhand 2020-06-04 och också beviljat. Bygglovet omfattar även 

torrdass. 

Avgift 

Byggsanktionsavgift 4 418 kr. 

Överklagningshänvisning 

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

Beslutsunderlag 

Bild på plank. 

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggavdelningen, som skickar beslutet till berörda. 
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§ 131 Dnr: MOB 2020/1018 

Sanktionsavgift för ändrad användning av förråd till 

gäststuga på fastigheten  

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

 tillsammans ska betala sanktionsavgift på 

8 178 kronor för att ha ändrat användningen av förrådet till boende.  

Lagstöd 

I Plan-och bygglagen (2010:900) 9 kap 2 § pkt 3a anges att det krävs 

bygglov om en byggnad tas i anspråk eller inreds för ett väsentligt annat 

ändamål än senast beviljade bygglov. 

I Plan-och bygglagen (2010:900) 11 kap 51, 53,57, 58, 60 §§ finns 

bestämmelser om sanktionsavgifter. 

Plan- och byggförordningen (2011:338) 9 kap 8 § beskriver hur 

sanktionsavgiften ska beräknas. 

Skäl till beslut 

Förrådet har inretts med kök badrum och sovrum. Byggnaden har använts 

som gäststuga/boende. Bygglovsansökan lämnades in efteråt. Byggnadens 

yta är 51,8 m2. 

Ärendet 

På fastigheten lämnades 2018 ett bygglov för ett oisolerat förråd.  

Under juli 2020 tog fastighetsägaren kontakt med miljö- och 

byggavdelningen för att fråga vad som behövdes för att inreda byggnaden till 

ett boende/gäststuga. De fick information om att det behövs bygglov för 

ändrad användning och de skickade därefter in en ansökan.  

Under handläggningen upptäcktes att det bedrevs en verksamhet med B&B 

på fastigheten. Det fanns en hemsida  Där fanns det 

bilder och information om att det gick att hyra byggnaden. Förrådet hade 
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enligt bilderna redan inretts som ett boende. Fastighetsägaren kontaktades 

först via telefon och och har sedan fått formell möjlighet att yttra sig.  

De har lämnat ett yttrande där de ber om ursäkt och är beredda att rätta sig 

efter vad som krävs. De har informerats per telefon om möjligheten att 

återställa förrådet och därigenom slippa sanktionsavgift för ändrad 

användning.  

Enligt hemsidan gick det att hyra rum i aktuell byggnad, i bostadshuset samt 

i en byggnad vid stranden. Fastighetsägarna har tagit bort hemsidan. 

Hemsidan användes enligt deras yttrande enbart som en 

marknadsundersökning. De har även sagt att de inte hyr ut vare sig rum eller 

tältplatser.  

Beslutsunderlag 

Foton och uppgifter från hemsidan 

Avgift: 8 178 kronor (4089 kronor för vardera byggherre). Avgiften ska 

betalas inom två månader. 

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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§ 132 Dnr: KS 2020/29 

Delgivning 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen  

Beslut 

Notera delgivningarna till protokollet.  

Ärendet 

Kommunstyrelsen får ta del av följande: 

- Bolagsstämmoprotokoll justerat Kramfast AB 4 juni 

- Bolagsstämmoprotokoll Kiab 4 juni 2020 

- Bolagsstämmoprotokoll Kramfors Mediateknik AB 2020-06-24 

justerat 

- Bolagsstämmoprotokoll Kramfors kommunhus AB 24 juni 

justerat 

- Bn 200604 § 30 Skolchefens rapport 

- Bolagsstämmoprotokoll justerat Krambo AB 4 juni 

- Iakttagelser vid revision av donationsstiftelser förvaltade av 

Kramfors kommun 

- Bolagsstämmoprotokoll HK-Airport 2020-05-27 

- Justerat protokoll BN 4 juni 

- Justerat protokoll KSAU 25 augusti 

- Justerat Protokoll PN 3 juni 2020 

- Pensionsstiftelsen protokoll 200617 

- Protokoll 200611 § 35 Uppföljning 2020, välfärd samt 

rapportering av en verkställda beslut 

- Protokoll HKA styrelsemöte 27 maj 

- Protokoll VN 11 juni - utan sekretess 

- Samråd om vindkraftverk på Hemsön- synpunkter 
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- Skolchefens rapport 2020 maj 

- Skolchefens rapport juni 2020 

- Välfärdsförvaltningen-ej verkställda - kvartal 1-2020 

- Välfärdsförvaltningen-uppföljning-Delår1-2020 
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§ 133 Dnr: KS 2020/28 

Anmälan av 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- Beslut angående GDPR-fråga 

- Delegationsbeslut- Delegater 2020-07-20 uppdaterad 

- Delegationsbeslut om medel till SAMBO 

- Delegationsbeslut Tung transport Sebäng – Färnsvik 

- Delegationsbeslut Tung transport väg 852 Röviken – Hyndtjärn 

- Delegationsbeslut om begäran om utlämnande av sammanställning 

av uppgifter om åtgärder vid spanska sjukan 

- Delegationsbeslut Flytta förvaltarenheten 

Miljö- och bygg 

Delegationsbeslut miljö- och bygg, 1 juni 2020- 30 augusti 2020 

Diarieår Diarielöpnummer Rubrik Ärendet   

2020 972 

Beslut om tillfällig ändring i stadigvarande serveringstillstånd- 

Skutskepparn ALK -TR 

2020 709 Återkallelse av serveringstillstånd - Bollsta Folkets Hus ALK -TR 

2020 534 Beslut om tillstånd för tobaksförsäljning - Klockstrands Närköp ALK -TR 
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2020 824 

Beslut om tillfällig ändring av stadigvarande serveringstillstånd - Ådalenn 

3 ALK -TR 

2019 1501 Beslut om tillstånd för tobaksförsäljning - ICA Kramfors ALK -TR 

2019 1331 Beslut om tillstånd för tobaksförsäljning- ICA Torrom ALK -TR 

2020 971 

Beslut om tillfällig ändring av stadigvarande serveringstillstånd - 

restaurang Kompassen ALK -TR 

2019 1523 Beslut om tillstånd för tobaksförsäljning - ICA Nordingrå ALK -TR 

2020 973 

Beslut om tillfällig ändring av stadigvarande serveringstillstånd - 

Toppstugan Skuleberget ALK -TR 

2020 909 

Beslut om tillfällig ändring av stadigvarande serveringstillstånd - 

Kustladan ALK -TR 

2019 1335 Beslut om tillstånd för tobaksförsäljning - Korpberget ALK -TR 

2020 1000 

Beslut om tillfällig ändring av stadigvarande serveringstillstånd - Skule 

Naturum ALK -TR 

2020 980 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten - Friluftsbyn ALK -TR 

2020 804 Beslut om sophämtning var fjärde vecka samt kompostering av matavfall AVFALL 

2020 885 Beslut om sophämtning var fjärde vecka AVFALL 

2020 1101 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2020 590 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2020 710 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2018 1111 Beslut om avlopp för BDT AVL 

2018 1107 Beslut om avlopp för BDT AVL 

2018 1109 Beslut om avlopp för BDT AVL 

2019 729 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2019 621 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2018 232 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2018 239 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2018 237 Förbud mot utsläpp av avloppsvatten AVL 

2018 247 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2018 255 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2020 1099 Beslut om ny markbädd AVL 

2018 268 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2020 1011 Beslut om förbränningstoalett AVL 

2020 782 Beslut om avlopp för BDT och kompostering av latrin AVL 

2020 1097 Beslut om avlopp för WC, sluten tank AVL 

2020 261 Beslut om separationstoa + BDT anläggning AVL 
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2018 1317 Beslut om avlopp för BDT samt separett AVL 

2020 703 Beslut om avlopp för BDT AVL 

2020 702 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2020 790 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2019 1326 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2020 888 

Beslut om installation av slamavskiljare till gemensam avloppsanläggning 

Plattberget AVL 

2020 678 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2019 397 Beslut om BDT + urin AVL 

2020 1047 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2020 907 Beslut om avlopp för BDT och förbränningstoalett AVL 

2018 1132 Beslut om avlopp för BDT AVL 

2018 1368 Beslut om avlopp för BDT AVL 

2018 1128 Beslut om avlopp för BDT AVL 

2018 1140 Beslut om avlopp för BDT AVL 

2018 1188 Beslut om avlopp för BDT AVL 

2019 1418 Beslut om avlopp för BDT AVL 

2016 844 Beslut om ansökan om utdömmande av vite AVL 

2019 800 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2019 801 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2020 1112 Beslut om sluten tank för WC AVL 

2019 548 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2019 811 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2019 404 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2019 549 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2019 194 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2019 195 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2019 196 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2019 1452 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2020 1088 Beslut om förbränningstoalett AVL 

2020 769 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2020 769 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2019 254 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2019 258 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2017 462 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2020 989 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 
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2018 309 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2020 729 Beslut om separeringstoalett och avlopp för BDT AVL 

2018 303 Förbud mot utsläpp av avloppsvatten AVL 

2018 305 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2016 957 Beslut om avlopp för BDT AVL 

2015 767 Beslut om avlopp för BDT AVL 

2020 872 Beslut om avlopp för WC+BDT AVL 

2020 780 Föreläggande om komplettering BYG 

2020 780 Bygglov för tillbyggnad av bostadshus med inglasad BYG 

2020 329 Slutbesked för skärmtak BYG 

2020 745 

Bygglov och startbesked för tillbyggnad av förråd med garage, förråd och 

entré BYG 

2019 1045 Slutbesked för fasadändring BYG 

2019 335 Interimistiskt slutbesked förbostadshus BYG 

2019 1461 Slutbesked eldstad BYG 

2020 669 Slutbesked för Attefallskomplementbyggnad förråd BYG 

2020 578 Bygglov för  justerverk på Bollstasågen BYG 

2020 946 Bygglov behövs inte BYG 

2020 688 

Startbesked för ändrad användning av del av byggnad till 

köksverksamhet för skola BYG 

2018 890 Slutbesked för tillfällig tillbyggnad av Bollstakyrkan BYG 

2020 799 Bygglov för bostadshus BYG 

2020 731 Bygglov för förråd BYG 

2020 731 Startbesked för förråd BYG 

2019 48 Startbesked Garage BYG 

2019 44 Startbesked garage BYG 

2020 812 Bygglov med startbesked ombyggnad altan BYG 

2020 646 

Bygglov och startbesked för tillbyggnad av bostadshus med inglasat 

uterum och altan BYG 

2020 633 

Bygglov och startbesked för ändrad användning av lager/snickeri till 

ölbryggeri BYG 

2019 1510 Slutbesked för garage BYG 

2018 1574 Slutbesked för garage BYG 

2020 832 Startbesked eldstad BYG 

2020 754 

Tillfälig startbesked för ändrad användning av butikslokal Anybody som 

gym BYG 
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2020 835 Föreläggande om kompletteringar av bygglovhandlingar BYG 

2020 835 

Bygglov och startbesked för tillbyggnad av bostadshus med inglasad 

altan BYG 

2020 924 Bygglov och startbesked för vindskydd BYG 

2017 838 Slutbesked för ombyggnad av kontor och tillbyggnad av matsal BYG 

2017 1294 Slutbesked för parkering BYG 

2020 730 Startbesked för eldstad BYG 

2017 645 Slutbesked för attefallsbyggnad med eldstad BYG 

2020 879 Bygglov med startbesked för tillbyggnad av gäststuga BYG 

2019 94 slutbesked för  bastu BYG 

2020 569 Startbesked för fritidshus och installation av eldstad BYG 

2019 765 Interemistiskt slutbesked för fritidshus med eldstad BYG 

2020 685 Slutbesked för komplementbyggnad, Attefall BYG 

2020 1089 Startbesked för eldstad BYG 

2020 594 Bygglov för träpelletseldad ångpanna BYG 

2020 30 Bygglov för tillbyggnad av kök och besökscentra BYG 

2020 594 Startbesked för  träpelletseldad ångpanna BYG 

2020 776 Bygglov för vindskydd och grillplats BYG 

2020 776 Startbesked för vindskydd och grillplats BYG 

2020 108 Bygglov för fritidshus med eldstad BYG 

2016 1398 Slutbesked för cykelställ med pollare och tak BYG 

2020 749 Föreläggande om komplettering av bygglovhandlingar BYG 

2020 876 Bygglov och startbesked för container med flispanna BYG 

2020 867 Bygglov för garage samt tillbyggnad av bostadshus BYG 

2020 867 Startbesked för tillbyggnad av bostadshus med inglasat uterum BYG 

2018 917 Interimistiskt slutbesked för fritidshus med eldstad BYG 

2018 777 Slutbesked ändring av bärande konstruktion BYG 

2018 688 Slutbesked 2 st eldstäder (kaminn & vedspis) BYG 

2020 763 Startbesked  för  eldstad/kakelugn BYG 

2020 793 Föreläggande om kompletteringar av bygglovhandlingar BYG 

2020 793 Startbesked eldstad BYG 

2020 292 Startbesked för gässtuga BYG 

2020 816 Bygglov för tillbyggnad av fritidshus BYG 

2019 1086 Startbesked för fritidshus BYG 

2019 1086 Bygglov  för fritidshus med eldstad BYG 

2018 436 Slutbesked för fritidshus med eldstad BYG 
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2015 373 Slutbesked maskinhall med pannrum & rökkanal BYG 

2015 374 Slutbesked förråd/gäststuga BYG 

2020 805 Startbesked installation av trapphiss BYG 

2020 996 Föreläggande om komplettering av bygglovhandlingar BYG 

2020 842 Bygglov  för tillbyggnad av bostadshus, garage med altan BYG 

2020 842 Startbesked för tillbyggnad av bostadshus, garage med altan BYG 

2020 566 Bygglov och startbesked  för nybyggnad av garage BYG 

2020 1040 Föreläggande om komplettering av bygglovhandlingar BYG 

2020 658 Bygglov och Startbesked för carport BYG 

2020 906 Bygglov för tillbyggnad av bostadshus BYG 

2020 600 Bygglov tillbyggnad av inglasad altan BYG 

2020 600 Startbesked för tillbyggnad inglasad altan BYG 

2020 717 Bygglov och startbesked för lagertält BYG 

2020 756 Bygglov med startbesked tillbyggnad av inglasad altan BYG 

2020 520 Avvisning av bygglovsansökan BYG 

2015 744 Slutbesked inglasat uterum BYG 

2020 741 Startbesked för installation av eldstad till befintlig rökkanal BYG 

2019 1174 Slutbesked för installation av eldstad BYG 

2020 760 Avvisande av ansökan eldstad BYG 

2020 36 Slutbesked för fritidshus med eldstad BYG 

2015 24 Slutbesked sjöbod/båthus BYG 

2020 889 Startbesked trapphiss BYG 

2020 681 Bygglov garage BYG 

2020 681 Startbesked komplementbyggnad garage BYG 

2016 1218 Slutbesked för nybyggnad av brygga samt ombyggnad av dörr till port BYG 

2019 1770 Slutbesked för fasadändring BYG 

2020 674 Bygglov för garage BYG 

2020 674 Startbesked för garage BYG 

2020 1087 Föreläggande om komplettering av bygglovhandlingar BYG 

2020 716 Bygglov och startbesked för komplementbyggnad, utetoa BYG 

2020 988 Startbesked för eldstad samt rökkanal BYG 

2015 296 Slutbesked Balkong BYG 

2020 80 Slutbesked för tillbyggnad av bostadshus med inglasad uterum BYG 

2017 726 Bygglov för fritidshus och gäststuga BYG 

2020 831 Startbesked eldstad BYG 

2020 147 Slutbesked för fritidshus med eldstad BYG 
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2020 573 Slutbesked eldstad BYG 

2019 24 Slutbesked ör växthus/Attefall BYG 

2019 1491 Slutbesked eldstad BYG 

2016 964 Slutbesked för altan med tak BYG 

2019 774 Slutbesked för ändrad användning av butik till brandstation BYG 

2020 985 Startbesked för installation av 2 eldstäder BYG 

2020 985 Slutbesked för två eldstäder BYG 

2020 955 Bygglov och startbesked för tillbyggnad av garage BYG 

2010 907 Slutbevis för fritidshus BYG 

2010 840 Slutbevis för fritidshus BYG 

2020 779 Startbesked eldstad BYG 

2020 762 Bygglov för garage BYG 

2020 762 startbesked garagebygge BYG 

2020 811 Bygglov för tillbyggnad av räddningsgymnasiet BYG 

2020 811 Startbesked för tillbyggnad av räddningsgymnasiet BYG 

2018 1434 Slutbesked för gäststuga BYG 

2020 352 Bygglov för tillbyggnad av fritidshus BYG 

2020 708 Bygglov och startbesked för fasadändring/plank BYG 

2020 990 Bygglov och startbesked för nybyggnad av garage BYG 

2015 772 Slutbesked för tillbyggnad av bostadshus BYG 

2020 818 Bygglov för fritidshus BYG 

2015 215 Slutbesked fritidshus BYG 

2020 999 Föreläggande om komplettering av bygglovhandlingar BYG 

2020 737 Bygglov för tillfällig timmerstomme BYG 

2020 718 Bygglov med startbesked för garage. BYG 

2020 797 Föreläggande om kompletteringar av bygglovhandlingar BYG 

2020 797 Bygglov med startbesked tillbyggnad inglasad altan BYG 

2020 870 Föreläggande om kompletteringar av bygglovhandlingar BYG 

2020 870 Bygglov med startbesked tillbyggnad altan BYG 

2020 748 Föreläggande om kompletteringar av bygglovhandlingar BYG 

2020 753 Bygglov och startbesked för fasadändring BYG 

2020 588 Bygglov med startbesked tillbyggnad garage BYG 

2018 149 Slutbesked för skyddad uteplats BYG 

2020 719 Bygglov med startbesked för tillbyggnad av fritidshus BYG 

2020 664 Bygglov för bastu BYG 

2020 628 Bygglov och startbesked för parkeringsplats BYG 
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2019 1730 Startbesked för fritidshus med eldstad BYG 

2020 740 Föreläggande om komplettering av bygglovhandlingar BYG 

2018 794 Slutbesked bakugn BYG 

2020 539 Bygglov för 5 st stugor BYG 

2020 883 Bygglov för övernattningsstuga BYG 

2018 822 Interemistiskt slutbesked för fritidshus BYG 

2020 856 Startbesked eldstad BYG 

2020 692 Bygglov med startbesked för vindskydd & mulltoa BYG 

2020 692 Slutbesked plank & torrdass BYG 

2020 977 Bygglov för tillbyggnad av bostadshus BYG 

2020 684 Bygglov med startbesked för komplementbyggnader carport & förråd. BYG 

2020 862 Bygglov för tillbyggnad av bostadshus med inglasat uterum BYG 

2020 862 Startbesked för tillbyggnad av bostadshus med uterum BYG 

2020 724 Bygglov med startbesked Tillbyggnad altan med tak BYG 

2020 920 Bygglov för tillbyggnad av lastbrygga BYG 

2020 861 Tidsbegränsat bygglov fram till september 2020 förvuteservering BYG 

2019 896 Slutbesked för servicehus och parkering BYG 

2020 650 Bygglov för toppstuga på Latberget BYG 

2020 781 Startbesked för eldstad BYG 

2020 913 Förhandsbesked för fritidshus/bostadshus BYGF 

2020 940 Bygglov kan inte medges BYGF 

2020 743 Förhandsbesked för fritidshus/bostadshus BYGF 

2020 1012 Förhandsbesked för  fritidshus BYGF 

2020 822 Rivningslov för två flerbostadshus - Bollsta BYGR 

2020 205 Startbesked rivning BYGR 

2020 865 Startbesked rivning nedbrunnet fritidshus BYGR 

2020 1019 Startbesked för rivning BYGR 

2020 897 Startbesked rivning nedbrunnet hus BYGR 

2020 778 Rivningslov för rivning av förråd BYGR 

2020 778 slutbesked för rivnng av förråd BYGR 

2018 1659 Slutbesked rivning fritidshus BYGR 

2020 981 Startbesked för rivning av fritidshus BYGR 

2020 1002 Startbesked för rivning av fritidshus BYGR 

2020 910 Startbesked för rivning av bostadshus BYGR 

2020 1049 Föreläggande om att ta bort skyltar om privat område BYGT 

2020 303 Föreläggande om att ta bort komplementbyggnad BYGT 
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2019 881 Föreläggande att åtgärda ventilationen HÄL 

2020 671 Bekräftelse på anmälan om SPA-bad HÄL 

2020 229 Beslut om miljösanktionsavgift KÖLD 

2020 592 Beslut om miljösanktonsavgift KÖLD 

2020 796 

Beslut om registrering av försäljning av kosttillskott - ny lokal för 

Anybody LIV 

2020 912 Kontrolltid och årlig avgift - Klockestrands närköp LIV 

2020 826 Kontrolltid och årlig avgift - Kramfors kött LIV 

2020 857 Beslut om registrering av Kafé på fäbodvall LIV 

2020 939 Kontrolltid och årlig avgift - Nya café LIV 

2020 1134 

Beslut om registrering av frysbil för transport och försäljning av viltkött 

direkt till kund LIV 

2020 1023 Beslut om inklassning och årlig kontrollavgift-ny vagn LIV 

2020 419 Synpunkter på utredning om hållbar terrängkörning MH-ÖVR 

2020 8 

Positivt yttrande över utomhusservering under förutsättning att det inte 

uppstår trängsel MH-ÖVR 

2020 8 

Positivt yttrande med förbehåll om allsång på torget i Kramfors vid tre 

tillfällen hösten 2020 MH-ÖVR 

2020 8 Positivt yttrande över matmarknad på torget i Kramfors MH-ÖVR 

2020 958 Postitivt yttrande till jazzfestival. MH-ÖVR 

2020 855 yttrande till lst ang högre vindkraftverk  MILJÖ 

2020 932 

Positivt yttrande över vattenuttag ur Stor-Habborn för 

dammbekämpning på grusvägar MILJÖ 

2020 954 Yttrande om ansökan om transport av farligt avfall MILJÖ 

2020 848 Yttrande om tillstånd för hamnar- ok MILJÖ 

2020 358 Svar på miljörapport via smp - Svevia bergtäkt Angsta MILJÖ 

2020 495 Svar på miljörapport via smp - Frölén kross bergtäkt Binböle MILJÖ 

2020 847 Beslut om lagring av schaktmassor MILJÖ 

2020 934 

Positivt yttrande - anmälan om vattenverksamhet för förstärkning av 

slänt MILJÖ 

2020 474 Svar på miljörapport via smp - Bollsta sågverk MILJÖ 

2020 318 svar miljörapport via smp - Kramfors fjärrvärmeverk MILJÖ 

2020 446 Svar på miljörapport via smp - Elpress MILJÖ 

2020 483 Svar på miljörapport via smp - Nordhydraulic MILJÖ 

2020 1014 Ändring av verksamhet - ökad produktionsnivå - Scim Display AB MILJÖ 

2020 283 Beslut om pelletspanna - High Coas Whiskey MILJÖ 
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2020 875 Beslut om mindre ändring, eldning av plywood i flispanna - Nordfarbo AB MILJÖ 

2020 1055 Beslut om uppläggning av schaktmassor MILJÖ 

2020 1103 Beslut om uppläggning av schaktmassor MILJÖ 

2020 493 

Beslut om tillfällig ändring av verksamhet - slamhanteringen vid 

Malmbergskajen MILJÖ 

2020 541 Yttrande över överklagningar på beslut fiskodling MILJÖ 

2020 541 yttrande till länsstyrelsen över överklagat ärende fiskodlingsanmälan MILJÖ 

2020 540 Yttrande till lst över överklagat beslut fiskodlingsanmälan MILJÖ 

2018 383 Godkännande av kontrollprogram efter avslut MILJÖ 

2020 792 Beslut om uppläggning av schaktmassor MILJÖ 

2020 767 Beslut om uppläggning av schaktmassor MILJÖ 

2020 443 Svar på miljörapport via smp - Frölén Kross bergtäkt Kallsta MILJÖ 

2020 463 Svar på miljörapport via smp - Lugnviks sågverk MILJÖ 

2020 837 Yttrande till FIHM om anmälan om efterbehandling i Nänsjö MILJÖ 

2020 1035 Beslut om nyinstallation av reningsanläggning  MILJÖ 

2020 938 Beslut om uppläggning av schaktmassor MILJÖ 

2020 967 Beslut om uppläggning av muddermassor MILJÖ 

2020 929 Positivt yttrande om vattenverksamhet - byte av trumma MILJÖ 

2020 393 Svar på miljörapport via smp - WK Ballast bergtäkt Vik MILJÖ 

2020 439 Svar på miljörapport via smp - Frölen kross moräntäkt Yttered MILJÖ 

2020 947 Beslut om uppläggning av schaktmassor MILJÖ 

2020 35 Beslut om marksanering av skjutbana MILJÖ 

2020 964 beslut om målning av paneler MILJÖ 

2020 545 Yttrande över överklagningar beslut fiskodling MILJÖ 

2018 425 Godkännande av kontrollprogram efter avslut MILJÖ 

2020 949 

Strandskyddsdispens för tillfälliga  baracker och parkering på Sandvikens 

bandyplan STRAND 

2020 925 Strandskyddsdispens för vindskydd STRAND 

2020 775 Strandskyddsdispens för takad vindskydd och grillplats STRAND 

2020 841 Strandskyddsdispens för attefallare & garage STRAND 

2020 559 Strandskyddsdispens för småbåtshamn/gästhamn STRAND 

2020 943 Strandskyddsdispens för komplementbostadshus STRAND 

2020 933 Strandskyddsdispens för gässtuga STRAND 

2020 765 Strandskyddsdispens för komplementhus STRAND 

2020 866 Yttrande till länsstyrelsen - inga dispensskäl STRAND 

2020 901 Strandskyddsdispens för komplementbostadshus STRAND 
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2020 771 Strandskyddsdispens för ändrad använding från vedbod till bastu. STRAND 

2020 817 Strandskyddsdispens för ersättning av fritidshus STRAND 

2020 966 Positivt yttrande ang muddring i båthamn STRAND 

2020 339 Strandskyddsdispens för camping inom LIS-område STRAND 

2019 1359 Anmälan om misstänkt miljöbrott UND 

2020 19 Beslut att avsluta ärendet UND 

2017 1898 Beslut att avsluta ärendet UND 

2015 1310 Beslut att avsluta ärendet UND 

2020 1052 Beslut om bergvärmepump VPUMP 

2020 956 Beslut om bergvärmepump VPUMP 

2020 846 Beslut om bergvärmepump VPUMP 

2020 1026 Beslut om bergvärmepump VPUMP 

2020 945 Beslut om bergvärmepump VPUMP 

2020 917 Beslut om bergvärmepump VPUMP 

2020 1030 Beslut om bergvärmepump VPUMP 

2020 807 Beslut om bergvärmepump VPUMP 

2020 766 Beslut om bergvärmepump VPUMP 

2020 833 Beslut om bergvärmepump VPUMP 

2020 1010 Beslut om bergvärmepump VPUMP 

2020 992 Beslut om bergvärmepump VPUMP 

2020 900 Beslut om bergvärmepump VPUMP 

2020 1056 Beslut om bergvärmepump VPUMP 

2019 115 Beslut om jordvärmepump VPUMP 

2020 1104 Beslut om bergvärmepump VPUMP 

2020 1025 Beslut om bergvärmepump VPUMP 

2020 896 Beslut om bergvärmepump VPUMP 

2020 850 Beslut om bergvärmepump VPUMP 

2020 727 Beslut om bergvärmepump VPUMP 

2020 993 Beslut om bergvärmepump VPUMP 

2020 791 Beslut om bergvärmepump VPUMP 

 




