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§ 24 Dnr KS 2019/220 

Årsredovisning för Kramforskommun 2018 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 

1. Godkänna årsredovisningen för 2018 

2. Att balanskravsresultatet utifrån synnerliga skäl inte behöver 

återföras. 

3. Uppmana Välfärds- och Bildningsnämnderna att besluta om 

ytterligare åtgärder i sina handlingsplaner för att anpassa 

verksamheten till beslutad budgetram. 

4. Uppmana samtliga nämnder att omgående vidta möjliga kortsiktiga 

åtgärder med syftet att bidra till att kommunens resultat kan uppnå 

beslutade målnivåer. 

5. Fastställa särredovisning för VA-verksamheten 2018. Avsättning 

görs till investeringsfond med 6 000 tkr och resultat efter 

avsättningen -415 tkr överförs till resultatfonden. 

 

Kommunstyrelsen föreslås för egen del besluta följande 

 

1. Instämma i den bedömning som Krambos styrelse, Kommunhus 

styrelse, KIABs 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 2018. 

 

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. 
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Ärendet 

Årsredovisning 2018 
Årsredovisningen för 2018 omfattar Kramfors kommun samt i 

koncernredovisning de kommunala bolagen och kommunalförbund.  

Årsredovisning bedömer Kramfors resultat för 2018 för såväl 

verksamhetsmål och ekonomi.  De verksamhetsmässiga målen uppfylls till 

stor del medan det ekonomiska målet inte uppnås. Vilket betyder att det 

samlade resultatet visar att kommunens mål för god ekonomisk hushållning 

inte uppfylldes. 

Det negativa ekonomiska resultatet på -52 mnkr uppfyller inte 

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 negativa resultat förstärker den ekonomiskt ansträngda bilden och 

kommunstyrelsen ser allvarligt på situationen såväl för kommunen totalt som 

för att nämnderna inte klarar att bedriva sin verksamhet inom tilldelad 

budgetram. Årets negativa resultat beror på många olika faktorer. BAS- och 

BKU-nämnderna uppvisar stora negativa budgetavvikelser. Det förklaras av 

flera faktorer men en generell övergripande anledning är att kommunens 

kärnverksamheter inte har hunnit anpassa sig utifrån de stora ekonomiska 

och verksamhetsmässiga omställningar som de senaste årens drastiskt 

minskade intäkter från migrationsverket inneburit. Med anledning av det 

anser Kommunstyrelsen att det finns synnerliga skäl till att reglering av 

2018-års negativa balanskravsresultat inte skall göras. 

Under året har verksamheterna generellt levererat väl och även om det 

fortfarande finns utrymme för förbättringar så gav medarbetarnas insatser 

generellt sett medborgarna en god service. Gällande måluppfyllelse för 

kommunfullmäktiges verksamhetsmål så ligger den i huvudsak på god nivå 

och visar till stora delar en bra utveckling. 

 

 

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. 

 

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. 
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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, KIABs 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 2018. 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 2018. 

Ekonomi och finansiering 

Beslutet bedöms inte få några ekonomiska konsekvenser. 

Måluppfyllelse 

Årsredovisningen är en lagstadgad del av kommunens uppföljningsarbete 

och kommer att bidra till att målet om god ekonomisk hushållning nås. 
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Samråd 

Det ekonomiska utfallet har presenterats i samverkanskomitten. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2018, dnr KS 2019/220 

Särredovisning VA-verksamheten 2018, dnr KS 2019/220 

Beslutet skickas till 

Revisorerna 

Styrelsen i Krambo 

Styrelsen i Kommunhus 

Styrelsen i KIAB 

Styrelsen i Mediateknik 

Styrelsen i Höga Kusten Airport 

Styrelsen i Höga Kusten destinationsutveckling AB 
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§ 25 Dnr KS 2019/238 

Borgensramar och interna limiter Kommunhus 2019 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 

1. Fr. o. m. 2019-01-02 såsom för egen skuld ingå borgen för 

642.460.000 kr gällande låneförpliktelser i Krambo AB upp till ett 

högsta lånebelopp om 642.460.000 kr jämte därpå löpande ränta och 

kostnader varav 642.460.000 kr mot borgensavgift med 0,3 % . 

2. Fr. o. m. 2019-02-01 såsom för egen skuld ingå borgen för 

275.340.000 kr gällande låneförpliktelser i Kramfors Industri AB 

(blivande Kramfast AB efter namnbyte, 556222-7867) upp till ett 

högsta lånebelopp om 275.340.000 kr jämte därpå löpande ränta och 

kostnader med totalt högsta lånebelopp beräknade på skuldebrevens 

ursprungliga lånebelopp varav 275.340.000 kr mot borgensavgift 

med 0,3 %. 

3. Fr. o. m. 2019-02-01 fastställa följande interna kreditlimiter för 

nyttjande av koncernkonto; Krambo AB 5.000.000 kr, Kramfors 

Industri AB (blivande Kramfast AB efter namnbyte, 556222-7867) 

5.000.000 kr, Kramfors Kommunhus AB 2.500.000 kr  

Ärendet 

Borgensramar och interna limiter  

Krambo Bostads AB delades per 2019-01-02. Krambo Bostads AB upphör 

och ett nybildat bolag, Krambo AB kommer att överta lägenheter, 

affärslokaler och några vårdboende och Kramfors Industri AB (556222-

7867) kommer att överta skolor, förskolor och vårdboende. Båda företagen 

ingår som dotterbolag i Kramfors koncernhus AB.  

Utifrån denna förändring av bolagsstrukturen följer att nya beslut gällande 

borgensramar och checkräkningslimiter behöver tas för de nya helägda 

bolagen. Besluten innebär ingen förändring gällande de totala 

borgensåtagandena, låneförpliktelserna och kreditlimiter. Det som sker är 

dels en teknisk ändring utifrån att det är nya bolag som är motpart samt 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(36) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-02 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

borgensåtagandena fördelas till de nya bolagen utifrån hur 

fastighetsbestånden är fördelade.  

Ekonomi och finansiering 

Beslutet bedöms inte få några ekonomiska konsekvenser. 

Måluppfyllelse 

Beslutet bedöms inte påverka måluppfyllelsen. 

Samråd 

Inget samråd har skett i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Ärende beskrivning borgensramar och interna limiter Kommunhus 2019, dnr 

KS 2019/238 

Beslutet skickas till 

Styrelsen i Krambo 

Styrelsen i Kommunhus 

Styrelsen i KIAB 
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§ 26 Dnr KS 2019/459 

BKU-nämndens begäran om utökad ram för öppnande 

av förskola på Sandö 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 

Anse begäran om utökad ram för öppnande av förskola på Sandö besvarad i 

samband med att kommunfullmäktige beslutade om budgetramar för 2019. 

Ärendet 

Utifrån ett ökat behov av förskoleplatser så beslutade BKU-nämnden (2018-

06-27 § 65) att öppna en ytterligare förskola med upp till 1,5 avdelningar på 

Sandö. BKU-nämnde beslutade också om att begära utökade ram för 

investeringar om 600 tkr och driftbudget på 2874 tkr.  

Kommunfullmäktig har beslutat (2019-01-28 § 4) om ramar för investeringar 

och driftskostnader för 2019. I det beslutet ingår Bildningsnämndens ramar 

för driftskostnader och investeringar.  

Ekonomi och finansiering 

Beslutet bedöms inte få några ekonomiska konsekvenser då det inte innebär 

någon förändring jämfört med tidigare beslut. 

Måluppfyllelse 

Kommunens budgetdokument är en central del i arbetet för att målet om god 

ekonomisk hushållning ska nås. 

Samråd 

Samråd har ej skett i detta specifika ärende. För budget 2019 har dock 

samråd skett i samverkanskomitten. 

Beslutsunderlag 

BKU-nämndens Begäran om utökad ram för öppnande av förskola på Sandö, 

dnr BKU 2018/175 
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Beslutet skickas till 

Revisionen 

Bildningsförvaltningen 
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§ 27 Dnr KS 2018/594 

Svar på medborgarförslag om mötesplats för 

hemmaföräldrar längs kusten 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 

1. Bifalla medborgarförslaget och godkänna svarsbrevet. 

2. Uppdra åt bildningsförvaltningen att utreda förutsättningarna för en 

mötesplats för hemmaföräldrar längs kusten. 

Ärendet 

Emma Andersson har lämnat in ett medborgarförslag om att kommunen 

utreder möjligheten att skapa en mötesplats för hemmaföräldrar längs kusten. 

Bildningsnämnden föreslår (2019-02-13 § 9) att kommunfullmäktige att 

bifalla medborgarförslaget.  

Det finns idag en öppen förskola i kommunen. Den är belägen i centrala 

Kramfors och är en del av Familjecentralen, en samverkan mellan Kramfors 

kommun (bildningsförvaltningen och välfärdförvaltningen) samt Region 

Västernorrland (barnmorskemottagning, barnavårdscentral och barn- och 

ungdomspsykiatrin, BUP). 

Medborgarförslaget beskriver att det inte är så lätt att nyttja Öppna förskolan 

om man bor längs kusten och att det kanske kan finnas möjliga lokaler. Ett 

av önskemålen är att det ska finnas tillgänglig personal. 

För att veta hur stort behovet är och om förslaget är möjligt att genomföra 

behöver det utredas närmare. 

Ekonomi och finansiering 

Utredningen kommer att belasta bildningsförvaltningens budget. 

Utredningens omfattning och kostnad ligger på förvalningen att själva 

besluta över.  

Måluppfyllelse 

Stämmer väl överens med det övergripande perspektivet Kramforsbon: att 
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Arbeta för hög tillgänglighet och god kvalitet. Samt invånarnas intressen tas 

tillvara så att de upplever fördelar med att bo, växa upp, utbilda sig och 

åldras i Kramfors kommun. 

Samråd 

Ärendet har varit på remiss och bildningsförvaltningen har inför sitt yttrande 

haft samråd. 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämndens sammanträdesprotokoll, Yttrande över 

Medborgarförslag om mötesplats för hemmaföräldrar längs kusten, Dnr 

BKU 2018/293 daterad 2019-02-13. 

Svarsbrev - Svar på medborgarförslag om mötesplats för hemmaföräldrar 

längs kusten 

Emma Anderssons, medborgarförslag, Dnr KS 2018/594 daterad 2018-09-

12. 

Beslutet skickas till 

Emma Andersson 

Förvaltningschef för bildningsförvaltningen 
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§ 28 Dnr KS 2017/621 

Avskrivning av medborgarförslaget om att införa 30-

zon i hela Kramfors stad 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 

1. Avskriva medborgarförslaget från vidare handläggning i enlighet 

med kommunfullmäktiges arbetsordning. 

2. Uppdra till produtionsnämnden att medborgaren Sven Massander får 

ett svarsbrev som beskriver fortsatt hantering av frågan. 

Ärendet 

Den 24 november 2017 lämnade Sven Massander in ett medborgarförslag 

som föreslår att hela centrala Kramfors ska innefattas i en 30-zon. 

Kommunfullmäktige lämnade förslaget på remiss till Trafiknämnden. 

Samhällsavdelningen arbetar med en ombyggnation av Kungsgatan som 

syftar till att få ner hastigheten, Trafiknämnden har valt att inte lämna svar 

på remissen innan frågan om en ombyggnation av Kungsgatan är klar. 

I kommunfullmäktiges arbetsordning (kap 29) framgår att ett 

medborgarförslag kan avskrivas från vidare handläggning om beredningen 

inte kan avslutas inom den föreskrivna tiden på ett år. Den föreskrivna tiden 

har löpt ut och beslut i frågan kan i nuläget inte fattas. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag om att införa 30-zon i hela centrala Kramfors stad 

Beslutet skickas till 

Sven Massander 
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§ 29 Dnr MOB  2019-240 

Byggsanktionsavgift för ändring av fasad och 

utrymningsvägar, på fastigheten Trädgårdsmästaren 9 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Bernt Carlsson, 19450205-9316, ska betala en 

byggsanktionsavgift på 13 299 kr för att ha ändrat fasaden utan bygglov. 

 

Lagstöd 

Plan och bygglagen 9 kap. 2 b§, 10 kap. 3§ och 11kap. 51§. 

Plan och byggförordningen 9 kap. 1§ och 10§ p3 

 

Skäl till beslut 

Fastighetsägaren har ändrat fasaden på huset som inrymmer Willys utan 

bygglov eller startbesked. Ändringen innefattar stängning av befintlig entré 

och öppning av en ny utrymningsväg på fastigheten Trädgårdsmästaren 9. 

 

Eftersom fastigheten ligger inom detaljplanerat område så krävs det bygglov 

för fasadändring.  

 

Sanktionsavgiften grundar sig på fasadarea och avgiften beräknas till 13 299 

kronor.  

 

Ärendet 

Miljö- och bygg fick kännedom om att en av huvudentréerna till Willys 

stängts igen och att en ny dörr öppnats mot Kungsgatan. Fastighetsägaren 

kontaktades och blev informerad att en fasadändring kräver bygglov.  

 

Sökande skickade in ansökan den 2019-02-20. Ansökan är inte komplett än. 

Räddningstjänsten har i ett yttranden 2019-02-21 lämnat flera synpunkter 

ang brandksyddet. 

 

Då ansökan är komplett kommer bygglov och startbesked lämnas för 

fasadändring och ändring av utrymningsväg. 
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Sökande har fått tillfälle att yttra sig ang sanktionsavgiften och möjligheten 

att vidta rättelse.  

Avgift: 13 299 kr (ska betalas inom två månader) 

 

Överklagningshänvisning 

Beslutet kan överklagas inom tre veckor. Information om hur man gör 

skickas till sökanden. 

 

Beslutet skickas till 

Sökande 
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§ 30 Dnr KS 2017/556 

Uppföljning av kommunstyrelsens verksamhetsplan 

2018 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

Godkänna uppföljningen av verksamhetsplanen och lägga den till 

handlingarna. 

Ärendet 

Verksamhetsplanen är en del i kommunstyrelsens budgetprocess och utgår 

från den budget som kommunfullmäktige beslutade om i juni 2017. 

I verksamhetsplanen har 10 mål satts upp med 15 tillhörande indikatorer. Av 

indikatorerna har 6 stycken, 40 procent, uppfyllts.  

Uppföljningen av ekonomin visar en budgetavvikelse på drygt 8 mnkr. Det 

är 3 mnkr bättre än det resultat som prognostiserades under hösten. De 

huvudsakliga förklaringarna till såväl helårsresultatet som den positiva 

prognosavvikelsen består av en kombination av allmän sparsamhet samt 

minskade ambitioner och återhållsamhet avseende projekt. 

Ekonomi och finansiering 

Beslutet har inga direkta följder för ekonomin. 

Måluppfyllelse 

Beslutet har inga direkta följder för måluppfyllelsen. Dock utgör den årliga 

uppföljningen en del av kommunens arbete för att nå målet om god 

ekonomisk hushållning.  

Samråd 

De fackliga organisationerna får information om årsredovisningen i sin 

helhet. 

Beslutsunderlag 

Uppföljning av verksamhetsplan, KS 2017/556, 2019-04-09 
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Beslutet skickas till 

Kommunledningsförvaltningens avdelningar 
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§ 31 Dnr KS 2019/201 

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2018 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

Godkänna rapporten ”Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2018”. 

Ärendet 

Arbetsgivaren ska varje år göra en uppföljning av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet enligt (AFS 2001:1 § 11). Uppföljningen av 

arbetsmiljöarbetet ska göras för att undersöka att arbetsmiljöarbetet bedrivs 

enligt lagar och föreskrifter. HR-enheten ansvarar för uppföljningen som 

enligt riktlinjen för hälsa och arbetsmiljö ska rapporteras till respektive 

nämnd samt samlat för hela kommunen till HR-råd, centrala 

samverkansgruppen och kommunstyrelsen.  

Uppföljningen har genomförts genom att alla chefer har fått svara på en 

enkät med 20 frågor. 71 av 83 chefer inom kommunen har besvarat enkäten. 

I beslutsunderlaget finns resultatet för hela kommunen samt 

kommunledningsförvaltningen.  

Samlad bedömning hela kommunen 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet har under 2018 förbättrats men arbetet 

med rutinerna kring arbetsmiljökartläggningar är något som behöver 

förbättras ytterligare. För att säkerställa att lagar och regler fortsätter att 

efterlevas behöver vissa delar utvecklas, exempelvis kartläggningar av 

chefers arbetsmiljö. 

Samlad bedömning för kommunledningsförvaltningen 

I huvudsak har det skett förbättringar i förvaltningens arbete med det 

systematiska arbetsmiljöarbetet. Antalet chefer som fick fördelat 

arbetsmiljöansvar ökade och överlag så har cheferna fått bättre kunskap om 

arbetsgivarens riktlinjer och föreskrifter kring det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. Under 2018 genomfördes det fler kartläggningar av 

chefers arbetsmiljö än under föregående år. Chefernas arbetsmiljö är viktig 

och arbetsgivaren behöver systematisera kartläggningarna för att undersöka 

chefernas arbetsmiljö.  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(36) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-02 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Måluppfyllelse 

Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete är grundläggande för att 

upplevas vara en attraktiv arbetsgivare.  

Samråd 

Uppföljningen diskuterades på HR-rådet den 2019-02-11 och centrala 

samverkansgruppen 2019-02-22. 

Beslutsunderlag 

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2018 – hela kommunen 

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2018 – 

kommunledningsförvaltningen 

Beslutet skickas till 

Kommundirektör 

Förvaltningschefer 

HR-chef 
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§ 32 Dnr KS 2019/223 

Ekonomisk prognos grundad på februariutfall 2019 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

1. Godkänna prognos efter februariutfall 2019. 

2. Uppmana produktions-, välfärds- och bildningsnämnderna att besluta 

om ytterligare åtgärder i sina handlingsplaner för att anpassa 

verksamheten till beslutad budgetram. 

3. Uppmana samtliga nämnder att omgående vidta möjliga kortsiktiga 

åtgärder med syftet att bidra till att kommunens resultat kan uppnå 

beslutade målnivåer. 

 

Ärendet 

Nämnderna har gjort ekonomiska prognoser grundade på februari månads 

utfall. 

 

  
 

Välfärdsnämndens prognos ligger på minus 40,3 mnkr och 

Bildningsnämnden har en prognos på minus 25,0 mnkr. Den huvudsakliga 

orsaken till underskotten är att effekterna av förvaltningarnas 

handlingsplaner bedöms att inte uppgå till de belopp som krävs för att uppnå 

beslutad budget samt att verksamheterna inte förmår driva verksamheten 

inom tilldelad budgetram. Produktionsnämnden uppvisar en negativ prognos 

Nettokostnader Mnkr Budget 2019 Prognos 2019 Budget

Avv 2019

Välfärdsförvaltning -514,3 -554,6 -40,3

Bildningsförvaltning -427,3 -452,3 -25,0

Miljö & Bygg förvaltning 0,0 0,0 0,0

Produktionsförvaltning -28,5 -29,3 -0,8

Kommunledningsförvaltning -186,2 -186,2 0,0

Överförmyndarnämnd -3,4 -3,4 0,0

Revisionsnämnd -1,5 -1,5 0,0

Finansförvaltning 1162,7 1162,7 0,0

Summa 1,5 -64,6 -66,1
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på -0,8 mnkr vilken till största delen förklaras av bedömda ökade 

kapitalkostnader för Frånö tjänstecenter. 

Totalt för kommunen visar prognosen på ett minus mot budget på drygt -66 

mnkr.  

Resultatet beräknas till knappt -65 mnkr. Det innebär att kommunens 

balanskravsresultat bedöms bli negativt. 

Ekonomi och finansiering 

Hörsamhet till beslutspunkterna två och tre har avgörande betydelse för 

kommunens ekonomi. 

Måluppfyllelse 

Prognosen är del av kommunens uppföljningsarbete och kommer att bidra 

till att målet om god ekonomisk hushållning nås. 

Samråd 

Det ekonomiska utfallet har presenterats i samverkanskommittén. 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av ekonomisk prognos februari 2019 daterad 2019-03-19. 

Beslutet skickas till 

Välfärdsnämnden 

Bildningsnämnden 

Produktionsnämnden 

Ekonomienheten 

Revisionen 
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§ 33 Dnr KS 2019/237 

Tilläggsbudgetering av investeringsmedel, 2019 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

1. Bevilja tilläggsbudgetering till 2019 års investeringsbudget i enlighet 

med nedan redovisat förslag med 7 768 tkr. 

2. Delegera till kommundirektör att besluta om hur investeringsreserven 

ska disoneras. 

Ärendet 

Det återstår resurser i investeringsbudgeten för 2018. Vissa projekt är 

fleråriga och därför ej färdigställda och vissa har av olika anledningar inte 

påbörjats under verksamhetsåret. 

Förslaget är att bevilja tilläggsbudgetering till 2018 års investeringsbudget i 

enlighet med nedanstående. Utifrån kommunens anstränga finansiella 

situation så behöver kommunens nivå av investeringsutgifter för 2019 och 

åren framåt, nogsamt övervägas. Detta sker i samband med 

budgetberedningens arbete med budget 2020, och plan 2021-2022. 

Kommundirektören föreslås få delegation att besluta om hur 

investeringsreserven ska disponeras. 

Ekonomienhetens förslag till beslut redovisas i tabellen. 

 

 
 

Ekonomi och finansiering 

Beslutet påverkar det framtida likvida flödet och behöver beaktas i den 

långsiktiga ekonomiska planeringen. 

Projekt Tilläggsbudget, Tkr

Bokbuss 2 000

Nylands avloppsreningsverk 4 757

Tak Folkets Hus 700

Inv reserv kommunchef 311

Summa 7 768
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Måluppfyllelse 

Kommunens budgetdokument är grunden för att målet om god ekonomisk 

hushållning ska nås. 

Samråd 

Samråd har ej skett. 

Beslutsunderlag 

Tilläggsbudgetering av investeringsmedel 2019, dnr KS 2019/237 

Beslutet skickas till 

Revisionen 

Bildningsförvaltningen 

Välfärdsförvaltningen 

Produktionsförvaltningen 

Ekonomienheten 
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§ 34 Dnr KS 2019/202 

Rapport från Kramfors kommuns pensionsstiftelse 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

Godkänna rapporten från Kramfors kommuns pensionsstiftelse. 

Ärendet 

Under punkten information till Kommunstyrelsen 2014-01-07 visades ett 

förslag till löpande skriftlig rapportering till kommunstyrelsen. Rapporten 

består 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. I mån av tid under 

informationspunkten på respektive möte görs sedan en muntlig 

avrapportering av överväganden och vägval som styrelsen gjort.  

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 2019-03-04  1) 

40 

34 

0 60 

Korta ränteplaceringar   

Avläst 2019-03-04  1) 

10 

3 

0 60 

Alternativa investeringar  

Avläst 2019-03-04 

0 

13 

0 15 

Aktier/aktiefonder  

Avläst 2019-03-04 

50 

50 

30 70 

 

1) Ränteplaceringar har gjorts i handelsbankens fonder Flexibel ränta, 

Räntestrategi Criteria 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 
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ränteplaceringar. I tabellen ovan räknas enbart Spiltans fond som kort 

ränteplacering (= räntebindning under ett år). 

 

Den senaste rapporteringen till kommunstyrelsen gjordes innan de 

börsnedgångar som kom under hösten med början i september 2018. Det 

avlästa värdet i depån var i den rapporteringen 168,9 miljoner. Vid årsskiftet 

2018/19 var det avlästa värdet 157,3 miljoner och per 2019-03-04 är det 

avlästa värdet 171,0 miljoner. För kalenderåret 2018 blev utvecklingen 

negativ -2,2 % huvudsakligen som en följd av nedgångar på aktiemarknaden. 

Den starka utvecklingen på börserna i början på 2019 har lyft värdet i depån 

till och förbi de nivåer som gällde vid den senaste rapporteringen.  

Styrelsen har haft ett möte under 2019 den 19:e februari. Aktieandelen drogs 

då ner till strax under normalnivån på 50 % från att ha legat på 55 %.  

Handelsbanken hade vid senaste styrelsemötet följande allokeringstips;  

 Aktier sattes till ett stegs undervikt motsvarande -2 av 10 riskmandat 

vilket för stiftelsens del skulle betyda en aktieandel på 46 %.  

Geografiskt är aktier i USA underviktade och aktier på 

Tillväxtmarknader är överviktade. Svenska, Europeiska och 

Japanska aktier är normalviktade.  

 Räntor är överviktade med tillväxtmarknadsobligationer överviktade 

inom tillgångsslaget.  

 Alternativa placeringar sattes till normalvikt.   

Handelsbanken ändrar sina allokeringsförslag löpande medan styrelsen 

beslutar om ändringar fyra gånger per år med något enstaka undantag som då 

Ryssland gick in på Krimhalvön. Det betyder att styrelsen inte följer alla 

förändringar som banken föreslår. Ofta går dock rörelsen i förändringen åt 

samma håll som banken föreslår. Ett annat spörsmål som diskuterats är hur 

styrelsen ska förhålla sig till vad som är normalvikt. Den svenska 

aktiemarknaden utgör en liten del av världsindex. Styrelsen har ändå beslutat 

att den svenska aktiemarknaden normalt ska utgöra hälften av alla 

aktieplaceringar som stiftelsen gör.  

Det viktigaste beslutet är fördelningen mellan olika tillgångsslag. 

Fördelningen inom ett tillgångsslag som till exempel mellan svensk och 

utländsk aktiemarknad får inte samma avgörande betydelse för avkastning 

och risk eftersom korrelationen mellan alla aktiemarknader är stark. 

Styrelsens förhållningssätt är därför att först avgöra allokeringen mellan 

tillgångsslag och sedan om vi delar bankens syn följa riktningen i bankens 

bedömning av de enskilda marknaderna om vi hittar fonder som är 

tillräckligt attraktiva sett till placeringsinriktning och avgifter.   
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Placeringarnas utveckling 

Pengar har satts in i stiftelsen vid tre tillfällen. I början av 2012 sattes  

24 142 926 kronor in i pensionsstiftelsen. Den 26 juni 2013 insattes 

ytterligare 75 647 835 kronor. Den 27 april 2017 sattes 20 119 105 kronor in. 

Totalt har kommunen satt in 119 909 866 kronor. Avläst marknadsvärde på 

samtliga tillgångar i depån per den 4 mars 2019 är 171 024 017 kronor. Total 

värdeökning brutto är 51 114 151 kronor. Från detta ska dras obetald 

avkastningsskatt.  

Ekonomi och finansiering 

Pensionsstiftelsen som sådan har en positiv påverkan på kommunens 

ekonomi men rapporten som sådan ger ingen påverkan. 

Måluppfyllelse 

Rapporten påverkar inte måluppfyllelsen 

Samråd 

Rapporten är en beskrivning av beslut som fattats i styrelsen och aktuell 

portfölj. Rapporten innehåller därmed enbart beskrivningar av vad som 

gjorts och varför. Ett samråd tillför inget. 

Beslutsunderlag 

Till detta ärende bifogas sammanställningsrapport per 2019-03-04 med 

utveckling från 2018-12-31. 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen 
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§ 35 Dnr KS 2018/593 

Avveckla analys och omställningsgruppen 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

1. Godkänna att kommundirektören avvecklar analys och 

omställningsgruppen.  

2. Uppdra till kommundirektören att integrera analys och 

omställningsprocessen med ordinarie ekonomi- och 

verksamhetsstyrning. 

Ärendet 

Kommunstyrelsens beslutade 2018-05-15 att intensifiera arbetet för att 

uppnå en ekonomi i balans, Dnr KS 2018.300, § 65. I beslutet ingick bland 

annat ett uppdrag till kommunchefen (numera kommundirektör) att  

 Tillsätta en analys- och omställningsgrupp som gavs i uppdrag att 

förstärka kommunstyrelsens roll att leda och utöva uppsikt.  

Arbetsgruppen har varit verksam i drygt ett halvt år och den har bland annat 

bidragit med nya utredningsalternativ och sammanställt information om t.ex. 

personalsituationen. En rapport om gruppens arbete bifogas detta beslut. 

Tyvärr har kommunen fortfarande stora underskott och det saknas konkreta 

handlingsplaner som summerar till de belopp som är nödvändiga för en 

ekonomi i balans. 

Totalt för kommunen visar prognosen efter februari på ett minus mot budget 

2019 på drygt 65 mkr.  

Ett viktigt underlag för att uppnå balans är den sammanställning beträffande 

personalsituationen som gruppen utarbetat och det materialet måste utgöra 

en bas för de handlingsplaner som behövs. Det ansvaret ligger på nämnder 

och förvaltningsledningar.  

Två av medarbetarna i analys och omställningsgruppen (Stefan Billström 

och Inger Bergström) har dessutom fått nya arbetsuppgifter som 

förvaltningschefer och ingår därför i kommundirektörens ledningsgrupp. De 
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båda kommer således att fortsätta att arbeta med det material gruppen 

utarbetat. 

Sammantaget har interna överväganden lett till en bedömning att det 

effektivaste just nu är att inte söka nya personer till analys och 

omställningsgruppen utan att avveckla densamma. 

Ansvaret för arbetsuppgifterna som låg på analys och omställningsgruppen 

övertas av kommundirektören med tillhörande stöd från ekonomichef och 

ledningsgrupp. 

Konkret handlar det om att  

 Integrera analys och omställningsprocessen med ordinarie 

ekonomistyrning. 

 Följa, bedöma och rapportera till KS hur nämndernas arbete med 

åtgärdsplanerna fortskrider. 

 Lämna förslag till nämnderna på områden eller verksamheter, som 

utöver det som redan finns i handlingsplanerna, antingen bör utredas 

eller där åtgärder omedelbart bör vidtas. 

Ekonomi och finansiering 

Beslutet medför inga extra kostnader. 

Måluppfyllelse 

Förslaget är viktigt för att kommunen ska klara uppsatta finansiella mål. 

Beslutsunderlag 

Analys och omställningsgruppen – en sammanställning av utfört arbete 

Beslutet skickas till 

Nämnderna 

Revisionen 
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§ 36 Dnr KS 2019/253 

Politisk referensgrupp för framtagande av 

renhållningsordning med renhållningsföreskrifter och 

avfallsplan för Kramfors kommun 2020-2024  

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

Utse Malin Svanholm (S) och Ida Stafrin (C) att ingå i referensgruppen 

kopplad till arbetet med revidering av avfallsplanen. 

Ärendet 

Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en gällande renhållningsordning 

som antagits av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen består av en 

avfallsplan och föreskrifter för avfallshanteringen. Kramfors nuvarande plan 

är giltig tom 2019-12-31. Avfallsplanen ska innehålla mål och åtgärder för 

att förebygga och hantera det avfall som kommunen ansvarar för, och för 

övrigt avfall i kommunen i den utsträckning kommunen kan påverka detta. 

Planen ska även innehålla mål och åtgärder för att förebygga nedskräpning. 

 

För framtagandet av planen planeras en arbetsgrupp bildas av tjänstemän 

från Tekniska enheten och Miljö- och byggförvaltningen. Även en konsult 

kan upphandlas för att bistå arbetet. För att tidigt förankra arbetet med 

avfallsplanen och fånga upp politikernas syn på långsiktiga mål och 

strategier för avfallshanteringen är det positivt med en referensgrupp med 

även politiker. De förtroendevalda kan då påverka innehållet under gång 

istället för att komma in först när beslut ska tas i kommunfullmäktige. 

Produktionsnämnden beslutade (2019-02-20 § 10) att utse Rainor Melander 

(S) och Camilla Öhresten (V) att ingå i referensgruppen. 

Produktionsnämnden beslutade vidare att eftersom frågan om avfallsplanen 

är kommunövergripande erbjuds kommunstyrelsen att utse två av sina 

ledamöter att ingå i denna referensgrupp.  

 

Ekonomi och finansiering 

Beslutet medför eventuellt en kostnad för arvode. 
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Måluppfyllelse 

Det här är ett långsiktigt arbete som påverkar ett viktigt miljöområde och 

svarar väl mot kommunfullmäktiges mål Kramfors ska vara en hållbar 

kommun. 

Beslutsunderlag 

Produktionsnämndens beslut 2019-02-20 § 10 Politisk referensgrupp för 

framtagande av renhållningsordning med renhållningsföreskrifter och 

avfallsplan för Kramfors kommun 2020-2024 (PN 2019/31) 

Beslutet skickas till 

Produktionsförvaltningen 
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§ 37 Dnr KS 2018/711 

Ansökan om verksamhetsbidrag till Nordingrå 

Konstnärsverkstad 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beslut 

1. Nordingrå Konstnärsverkstads ansökan om verksamhetsbidrag ska 

hanteras under bidragsformen ”Övrigt stöd” för 2019.  

2. Uppdra till samhällsavdelningen att utreda och lämna förslag på om 

arbetssättet med så kallade avtalsföreningar ska implementeras i 

Kramfors kommun.  

3. Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsens arbetsutskott senast 

2019-10-08. 

Ärendet 

Nordingrå Konstnärsverkstad, NKV, har inkommit med en ansökan om 

verksamhetsbidrag, i form av stöd till så kallad avtalsförening. Ett argument 

för detta är att de bidrag kommunen i dagsläget erbjuder (exempelvis ett 

förluststöd vid kulturarrangemang), inte är utformade för att passa den 

verksamhet som en kollektiv konstnärsverkstad bedriver.  

Systemet med avtalsföreningar används enligt sökande av flera andra 

kommuner, såsom Bollnäs och Örnsköldsvik. Om ett sådant avtal tecknades 

mellan kommunen och NKV, skulle de förbinda sig att genomföra kurser, 

utställningar och annan verksamhet. Ett stabilt stöd skulle möjliggöra att 

konstnärerna kan fokusera mer på konsten och verksamheten, än att gång på 

gång tvingas söka bidrag. 

Kommunen ser samhällsnyttan med Nordingrå Konstnärsverkstads arbete 

och aktiviteter. På grund av det ekonomiska läget samt att kultur- och 

fritidsenheten inte budgeterat för stöd till avtalsföreningar under 2019, vore 

det lämpligare att hantera inkommen ansökan enligt systemet för ”Övrigt 

stöd” för 2019.  

Dessutom föreslås att samhällsavdelningen ges ett uppdrag att utreda och 

lämna förslag på om arbetssättet med så kallade avtalsföreningar ska 

implementeras i Kramfors kommun.  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

32(36) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-02 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ekonomi och finansiering 

I ansökan finns inget önskat belopp utskrivet, men i den bifogade kalkylen 

har angivits ett belopp om 54 000 kr för 2019. Kultur- och fritidsenheten tar 

önskemålet i beaktande när beslut om ”Övrigt stöd” fattas. 

Måluppfyllelse 

Kultur är ett prioriterat område för Kramfors kommun. I viljeinriktningen 

uppmärksammas både de konstnärliga uttryckens betydelse för 

samhällsbygget och behovet av fler mötesplatser för konstnärer. Nordingrå 

Konstnärsverkstad bidrar stort till kulturutbudet i kommunen, i form av 

utställningar, evenemang och kurser och workshops som kommer skola och 

allmänhet till del. Som kommunens enda kollektivverkstad för konstnärer är 

det en viktig mötes- och arbetsplats. 

Samråd 

Ninni Mellander har vidtalats. Kulturenheten/BKU har i många år stöttat 

Nordingrå Konstnärsverkstad, men inte haft möjlighet att ge ett årligt 

driftsstöd. 

Beslutet skickas till 

Kultur- och fritidsenheten och Nordingrå Konstnärsverkstad. 
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§ 38 Dnr KS 2019/565 

Samrådsversion kulturmiljöplanen 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beslut 

1. Godkänna samrådsversionen av kulturmiljöplanen. 

2. Förslaget till kulturmiljöplan går ut på samråd under 15 april – 9 juni 

2019. 

Ärendet 

Samhällsavdelningen fick i slutet av 2017 i uppdrag att ta fram en ny 

kulturmiljöplan. I översiktsplanen från 2013 står skrivet att kommunen vill 

se över det kulturmiljövårdsprogram som skrevs under åren 1985-90. Under 

de dryga 30 år som gått sedan dess har lagstiftningen förändrats, liksom 

synen på kulturmiljöer och inte minst kulturmiljöerna i sig.  

Under 2018 anlitades WSP Sverige AB för att ta fram kulturmiljöplanen i 

samverkan med Kramfors kommun. Arbetet inleddes med att WSP 

genomförde en inventering av kommunens kulturmiljöer under hösten 2018. 

Kulturmiljöplanen är ett tillägg till kommunens översiktsplan. Syftet är att ge 

en överblick över kommunens kulturmiljö och nedslag i några av 

kommunens särskilt värdefulla bebyggelsemiljöer. Planen vänder sig främst 

till kommunens tjänstemän, fastighetsägare och exploatörer, men också till 

en bredare allmänhet.  

En kulturmiljöplan kan se ut på många olika sätt. Kramfors kommuns 

kulturmiljöplan är kopplad till frågor om besöksnäring, samhällsplanering 

och kommunens utveckling framåt, förutom att beskriva själva 

kulturmiljöerna och kulturhistorian. Planen utgår från ett 

jämställdhetsperspektiv. Vidare resonerar planen kring hur miljöerna kan 

bevaras, användas och utvecklas. 

Måluppfyllelse 

Kultur är ett prioriterat område för Kramfors kommun. Syftet med 

kulturmiljöplanen är att öka kunskapen och engagemanget för vår 

gemensamma kulturmiljö och utforska kulturmiljöns potential som 

besöksmål och livsmiljö. 
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I Program för kultur lyfts ett levande och tillgängligt kulturarv som ett sätt 

att nå målet om en attraktiv kommun med höga kvalitetskrav på livsmiljön. 

Även Vision 2031 pekar på vikten av attraktiva boende- och livsmiljöer. 

Genom att knyta an till vår historia och identitet skapar vi en förnyelse som 

är hållbar över lång tid. 

Samråd 

Samråd har förts med Länsstyrelsen Västernorrland och Region 

Västernorrland samt Miljö och Bygg. Även Träakademien och 

Kulturenheten/BKU har varit inbjudna att komma med synpunkter på 

planen. Kontaktpersonen på Västernorrlands museum slutade under 

projektets gång. 

Två medborgardialoger genomfördes 2018, en i Ullånger och en i Kramfors. 

Tanken med medborgardialogerna var å ena sidan att informera om arbetet 

med kulturmiljöplanen och att väcka intresse för våra kulturmiljöer. Å andra 

sidan fanns en tydlig ambition om att deltagarna skulle bidra med sina 

åsikter och tankar kring kommunens kulturmiljöer. 

Under dialogmötena diskuterades vilka kulturmiljöer som upplevdes viktiga, 

och vilka typer av kulturmiljöer som deltagarna tyckte var karaktäristiska för 

kommunen. Syftet med förstnämnda var att samla in underlag för att bedöma 

vilka av kommunens miljöer som är särskilt värdefulla och som kanske inte 

tidigare lyfts. Detta för att skapa ett så förankrat urval av miljöer som möjligt 

i kulturmiljöplanen. Syftet med diskussionen om karaktäristiska 

kulturmiljöer, var att formulera en kulturmiljöprofil som stämmer överens 

med invånarnas syn på kommunens identitet och karaktär.  

Beslutsunderlag 

Kulturmiljöplan Kramfors kommun 

Beslutet skickas till 

Samhällsavdelningen 
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§ 39 Dnr KS 2019/117 

Nominering av ledamot till styrelsen i Leader Höga 

Kusten 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Beslut 

Nominera enhetschef, Sture Andersson, till Kramfors kommuns representant 

i styrelsen för Leader Höga Kusten. 

Ärendet 

Leader Höga Kusten är en ideell förening som arbetar med 

landsbygdsutveckling i Kramfors, Härnösand, Sollefteå och Örnsköldsvik 

kommuner. Föreningen bildades våren 2015 och bygger på ett partnerskap 

mellan ideell, privat och offentlig sektor. 

Leader Höga Kusten leds av styrelse - en så kallad LAG-grupp (Local 

Action Group). LAG-gruppen består av tre representanter från varje 

kommun, en från varje sektor samt tre övergripande aktörer i Leader-

området. Dessa aktörer är Region Västernorrland. Lantbrukarnas riksförbund 

och Västernorrlands idrottsförbund. I LAG-gruppen representerar Kramfors 

kommun offentlig sektor.  

Samtliga kommunerna representeras av tjänstepersoner i styrelsen och vår 

nuvarande representant är Andreas Gylling som innehaft uppdraget ett antal 

år.  Förslaget till beslut är att byta tjänsteperson och nominera enhetschef, 

Sture Andersson, till Kramfors kommuns representant i styrelsen för Leader 

Höga Kusten. Det är sedan föreningens årsmöte som slutligt väljer styrelse. 

Leader Höga Kusten arbetar utifrån en strategi som anger inriktning och mål 

för landsbygdsutveckling enligt Leadermetoden. Strategin ägs och 

genomförs av LAG-gruppen, vilka också beslutar om de projektansökningar 

som kommer in till föreningen. För programperioden 2014-2020 har Leader 

Höga Kusten en budget på 44 miljoner.  

Ekonomi och finansiering 

Kramfors kommuns kostnader i Leader Höga Kusten består förutom av det 

ekonomiska stödet på 300 000 kr av löne- och resekostnader, vilka 

finansieras inom samhällsavdelningens budget.  
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Måluppfyllelse 

Viljeinriktning för perioden 2016-2019, Vision 2031 och strategin för Leader 

Höga Kusten tar avstamp i den inspirerande livsmiljö som finns i kommunen 

och i regionen. En livsmiljö där vi tillsammans utvecklar hållbara och 

attraktiva boendemiljöer, lyfter fram våra kulturvärden samt skapar 

förutsättningar för ett livskraftigt näringsliv.  

Engagemang, dialog och att förändra bilden av landsbygden är viktiga delar 

av strategin för Leader Höga Kusten, vilket harmoniserar väl med Kramfors 

kommuns ambitioner. Tillsammans har vi mod att skapa livskraft – i hela vår 

kommun. 

Samråd 

Nomineringen har diskuterats inom samhällsavdelningen som ansvarar för 

flera av de frågor som ligger inom Leader Höga Kustens verksamhet. 

Beslutsunderlag 

Medfinansiering Lokalt ledd utveckling Höga Kusten, KSAU 2015-09-22 § 

102, KS 2014/117 

Beslutet skickas till 

Samhällsavdelningen, Leader Höga Kusten 

 


