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§ 1 Information till kommunstyrelsen 2022 

Diarienummer: KS 2022/26 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen får ta del av följande information 

• Stina Sahlén, planhandläggare, informerar om det pågående planarbetet 
kring Babelsberg i Kramfors. 

• Elisabeth Svanberg, folkhälsoutvecklare, informerar om resultatet från 
olika hälsoundersökningar. 

• Carina Eriksson, verksamhetschef, informerar om kvinnojouren i 
Kramfors verksamhet. 

• Peter Carlstedt, kommundirektör, informerar om 
kommunledningsförvaltningens rapport. 

• Kommunstyrelsen ges möjlighet att ställa frågor till tjänstepersoner 
utifrån sammanträdets ärendelista. 
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§ 2 Kommunledningsförvaltningens rapport 2022 

Diarienummer: KS 2022/54 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

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

Ärendet 

Kramforsbon 

Redovisning av befolkning, sysselsättning och arbetsmarknad, det pågående 
arbetet med att nå målsättningen från Kommunfullmäktige om att 2025 ha 
Västernorrlands bästa företagsklimat, integration, barn och unga, Trygg i 
Kramfors, utvecklingsprojekt samt fysisk samhällsbyggnadsutveckling. 
Rapporten innehåller också en rapport från fritidsavdelningen pågående 
arbete. 

Medarbetare 

Vid jämförelse av december 2021 med samma period år 2020 har antalet 
tillsvidareanställda ökat med 68 medarbetare, samtidigt som tidsbegränsade 
anställningar exklusive vikariat har minskat med tre (3). 

Sjukfrånvaron för perioden januari till december har minskat från 8,83 % till 
8,28 %, vilket motsvarar minus 0,55 %. Frånvaron är dock fortsatt hög och 
kan främst förklaras av den eskalerade omikronpandemin.  

I mål och resursplanen för 2021 finns fem riktade uppdrag kopplade till 
perspektivet medarbetare. I rapporten kommenteras nuläget lite kort på 
dessa uppdrag.  

Ekonomi 

I ekonomiavsnittet redovisas nämndernas resultat, prognos, utvecklingen av 
skatter och statsbidrag, budget 2023, rullande 12 månaders nettokostnader, 
investeringar, likviditet och låneskuld samt upphandling.  

Kramfors visar på ett gott preliminärt resultat för 2021 men underskotten i 
välfärd och bildning består. Situationen är fortsatt tuff, med en befolkning 
som minskar och med en struktur med fler äldre och färre i arbetsför ålder.  
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En möjlighet för kommunen i år är bland annat det riktade statsbidrag för en 
ekonomi i balans under åren 2022-2024. Den syftar till att stödja kommuner 
och regioner med särskilt svag ekonomi. Kommunen håller på att jobba 
fram åtgärder som kan göras och vad det kommer att kosta. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens rapport 2022-02-15, KS 2022/54 
Månadsrapport-Personalnyckeltal-Hela kommunen-dec-21, KS 2022/54 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 
Förvaltningschefer 
Revisionen 
Kommunfullmäktige 
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§ 3 Genomförande på bekostnad av den som fått ett 
föreläggande 

Diarienummer: MOB 2019-1525 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att åtgärden enligt föreläggandet daterat  
2020-01-14 ska genomföras på bekostnad av fastighetsägaren till  

 med personnr . Detta ska ske 
genom att samtliga fordon på fastigheten omhändertas genom kommunens 
försorg. 

Lagstöd 

Plan- och bygglagen (2010:900) 11 kap. 27 § 3 st. samt 8 kap. 15 §.  

Skäl till beslut 

Om ett föreläggande enligt kap. 20 § PBL inte följts får kommunstyrelsen 
besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur 
det ska ske (11 kap. 27 § PBL).  

För närvarande är det 7 fordon kvar på fastigheten. Ingen av dem ägs av 
fastighetsägaren . De tillhör heller inte någon 
boende, då fastigheten är obebodd och har varit det en längre tid.  

Det bedöms som nödvändigt att ta bort alla fordon, trots att det ursprungliga 
föreläggandet tillät att det stod kvar 5 fordon på fastigheten. Fordonen 
tillhör inte fastighetsägaren och används inte. Det är inte troligt att 
fastighetsägaren kommer att flytta på bilarna själv utan de riskerar att bli 
kvar under en väldigt lång tid om inte kommunen tar hand om dem. De står 
fortsatt olämpligt till och bidrar att tomten ser ovårdad ut. Kostnaden för 
flytten av fordonen ska i första hand bäras av fordonsägarna, om detta inte 
går så blir Eine Kaarina Koivurova betalningsansvarig istället. 

Ärendet 

Miljö och bygg tog emot ett första klagomål om olovlig verksamhet, 
ovårdad tomt och dåligt underhållen byggnad på fastigheten Docksta 5:22 
den 8 december 2017. Sedan dess har flera klagomål inkommit. Enligt 

Protokoll KS 15 februari
(Signerat, SHA-256 DCA29CD7A52AD80BD9F9D5C805E8E85D36D1F55844646620F7D5F9175389E158)

Sida 8 av 46



Kramfors kommun 
Sammanträdesdatum 

2022-02-15 
Mötets diarienummer 

KS 2022/2 
Sida 

9 (45) 
 

Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
     

 

klagomålen var det många fordon på tomten och att det samlats skrot, däck, 
matrester m.m. 

Miljö och bygg gjorde ett första besök på fastigheten den 12 juli 2019. 
Besöket var föranmält, en boende var med under besöket men inte 
fastighetsägaren. Fastighetsägaren är bosatt i Finland och vid tillfället bodde 
en släkting med sambo på fastigheten. Vid inspektionen var det minst 18 
fordon i varierande skick utspridda på fastigheten, många stod på 
gräsmattan.  

Efter besöket skickade miljö och bygg ut ett brev där det framgick att 
mängden fordon bedömdes som ett bygglovspliktigt upplag och att det inte 
var möjligt att ge bygglov i efterhand. Fastighetsägaren uppmanades att ta 
bort upplaget innan den 13 januari 2020 för att undvika sanktioner.  

Vid det uppföljande besöket 13 januari 2020 var det 16 fordon kvar på 
fastigheten, upplaget var alltså inte borttaget.  

Den 14 januari 2020 beslutade kommunstyrelsen att med stöd av 11 kap. 20 
§ PBL förelägga fastighetsägaren  att senast den 31 
maj 2020 upphöra med upplaget av fordon på fastigheten  
genom att förvara max 5 fordon på fastigheten. I beslutet fanns även en 
upplysning om att beslut om genomförande på den försumliges bekostnad 
enligt 11 kap. 27 § 3 st. PBL, kan komma att fattas. 

Beslutet överklagades upp till tingsrätten, som avslog överklagandet och 
fastställde föreläggandet. Tiden för att upphöra med upplaget flyttades fram 
till den 3 april 2021.  

Den 14 december 2021 gjordes ett uppföljande besök. Då stod det 7 fordon 
kvar på fastigheten. Eftersom föreläggandet inte följts, tas ärendet upp för 
nytt beslut. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1 – Bilder från  den 12 december 2021. 

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggavdelningen, som vidaresänder beslutet till berörda. 
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§ 4 Information inför samråd- detaljplan Babelsberg 

Diarienummer: MOB 2019-1347 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förslaget och uppdrar till miljö och 
byggavdelningen att bjuda in till samråd 

Reservation 

Björn Sjödin (SD) reserverar sig mot beslutet.  

Ärendet 

Detaljplanens syfte är att genom ny bostadsbebyggelse ge förutsättningar för 
att utveckla och stärka tillgängligheten till de befintliga natur- och 
kulturvärdena som finns på Babelsberg. Genom det centrala läget, med 
närhet till kollektivtrafik, centrum och skolor, innebär att området har goda 
förutsättningar att blir en levande, hållbar och grön boendemiljö med starka 
band till historien. 

Inom planområdet finns byggnadsminnet Babelsberg. Detaljplanens 
intentioner är att de nya byggnaderna på den västra sidan av berget ges en 
genomtänkt utformning med särskild hänsyn till byggnadsminnet.  

Yrkande 

Björn Sjödin (SD) yrkar på avslag. Anna Strandh Proos (M) yrkar på bifall 
till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer att ställas på bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut och på bifall till Björn Sjödins (SD) 
avslagsyrkande. Efter ställd proposition finner finner ordförande att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 

Planbeskrivning 
Plankarta 
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Beslutet skickas till 

Miljö- och byggavdelningen 
  

Protokoll KS 15 februari
(Signerat, SHA-256 DCA29CD7A52AD80BD9F9D5C805E8E85D36D1F55844646620F7D5F9175389E158)

Sida 11 av 46



Kramfors kommun 
Sammanträdesdatum 

2022-02-15 
Mötets diarienummer 

KS 2022/2 
Sida 

12 (45) 
 

Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 5 Strandskyddsdispens för ny väg till Skuleskogens 
nationalpark - Södra Entrén. 

Diarienummer: MOB 2021-1487 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lämnar strandskyddsdispens för de delar av vägen till 
Södra Entrén som ligger inom strandskyddsområde enligt bifogad karta. 

Lagstöd 

Miljöbalken 7 kap 18 c § punkt 5 

Skäl till beslut 

Nationalparken är ett allmänt intresse och därför bedömer kommunstyrelsen 
att tillfartsvägarna också är ett allmänt intresse. Det är stora problem vid 
befintlig väg och utredningar har konstaterat att det ur geoteknisk synpunkt 
inte är möjligt att lägga vägen utanför strandskyddat område. 

Vägen bedöms inte ge någon väsentlig påverkan på växt- och djurlivet då 
det är vanligt förekommande arter i området och vägen inte kommer att 
innebära någon barriär i landskapet. 

Ärendet 

Naturvårdsverket har sökt strandskyddsdispens för att bygga ny väg till 
södra entrén för Skuleskogens Nationalpark. Vägen går i dalgången för en 
mindre bäck som mynnar i byn Otterbäcken och är på långa sträckor mindre 
än 100 meter från bäcken. Avfarten från allmänna vägen tangerar också 
strandskyddsområdet från havet. Vägen ska vara 5,5 meter bred men 
ingreppet i naturen kommer många gånger bli större då det krävs både 
schaktning och bankning.  

Antalet besökare har ökat kraftigt det senaste åren och så även antalet bilar. 
Det ger stora problem längs befintlig väg som slingrar sig fram mellan 
husen i byn Käl. Det har gjorts omfattande utredningar för att hitta en ny 
vägsträckning som ger så lite störningar som möjligt för bebyggelse. 
Geotekniken är en utmaning och den nu aktuella sträckningen är den som 
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bedömts möjlig. Den norra delen av vägen följer en befintlig skogsbilväg 
som breddas medan den södra delen byggs helt ny.  

I ansökan finns en beskrivning av växt-och djurlivet för de olika områdena 
där det konstateras att det inte finns några särskilda naturvärden på marken. 
Bäcken är inte undersökt men eftersom det är ett litet vattendrag som saknar 
sjöar och rinner öppet i åkermark utan kantzoner har sökanden bedömt att 
den inte har höga naturvärden. Det kommer att göras mer undersökningar 
inför trumbytet.  

Vägen har redan prövats av länsstyrelsen i ett 12:6-samråd (miljöbalken)för 
påverkan på naturmiljön. Länsstyrelsen i Jämtland handlägger anmälan om 
vattenverksamhet (11 kap miljöbalken) för trumman över bäcken. 

Upplysning 

Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd dispensen avser inte 
har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då 
beslutet vunnit laga kraft. 

Länsstyrelsen kan överpröva miljö- och bygg beslut inom tre veckor från 
den dag då beslutet kommit in till länsstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Karta över vägen samt ungefärlig avgränsning av strandskyddsområde.  

Avgift 

5916 kr (6 timmars handläggningstid) 

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggavdelningen, som vidaresänder beslutet till berörda. 
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§ 6 Strandskyddsdispens för fritidshus 

Diarienummer: MOB 2021-1366 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lämnar strandskyddsdispens för att bygga ett hus på 
fastigheten . Hela tomten får tas i anspråk som 
tomtplats  

Lagstöd 

Miljöbalken 7 kap 18 c§ punkt 2 och 25 § 

Skäl till beslut 

Lagtexten om strandskyddsdispens och möjligheten till att ge dispens om 
det finns avskiljande bebyggelse nedanför är samma nu som i det tidigare 
besluten som finns för tomterna i området. Däremot har tillämpningen 
skärpts och idag krävs att hela ytan nedanför är ianspråktagen för att man 
ska kunna bevilja dispens. 

Sökanden köpte den obebyggda tomten 2018. Sökande har drivit byggfirma 
och tänkte bygga huset själv direkt efter köpet. Bygget fick dock skjutas på 
framtiden pga sjukdom och dessutom pandemin. Eftersom han tidigare fått 
positiva strandskyddsbeslut, det senaste 2016, för grannfastigheten hade han 
ingen anledning att tro att denna tomt inte får bebyggas. Då lagtexten är lika 
idag så fanns inte heller någon anledning att tro att dispens inte kan beviljas.  

Kommunstyrelsen anser att den enskildes intresse att bygga på fastigheten 
är i detta fall mycket starkt och måste vägas mot det allmänna intresset att 
bevara marken för allmänheten. Allmänheten har god tillgång till stranden 
vid den gemensamma bryggan och även på båda sidor fritidshusområdet så 
då bör det enskilda intresset väga tyngst. Dispens beviljas eftersom det finns 
bebyggelse som avskiljer från stranden och med hänvisning till 
bestämmelsen i 7:25 som anger att en inskränkning i enskilds rätt att 
använda mark eller vatten som grundas på skyddsbestämmelser i detta 
kapitel får inte gå längre än som krävs för att syftet med skyddet skall 
tillgodoses.  
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Ärendet 

Ansökan om dispens gäller strandskyddsdispens för att bygga hus på en 
avstyckad men obebyggd bostadsfastighet där större delen ligger inom 100 
meter från stranden. 

Fastigheten ligger i ett område med fritidshus. 4 fastigheter är avstyckade 
före 1975. Området har utvecklats mycket de senaste åren och ytterligare ett 
10-tal fastigheter har avstyckats. 

Den aktuella fastigheten och två andra avstyckades 2007 efter beslut om 
både strandskyddsdispens och förhandsbesked från miljö och byggnämnden 
2006-02-02 § 15. Det var då 200 meter strandskydd i området. Motiv för 
dispensen: ”Särskilda skäl att lämna dispens föreligger då det mellan 
föreslagen bebyggelse och stranden finns bebyggda tomter, så byggnaderna 
kommer inte att påverka allmänhetens möjligheter att ta sig ner till 
stranden. Den föreslagna bebyggelsen innebär inte någon väsentlig 
påverkan på växt och djurlivet.” 

2009-09-03 - § 156 togs ett nytt beslut om dispens med samma motivering – 
nu bara för den här tomten som då var avstyckad. 2016 kom en ny ansökan 
för denna tomt. Den var färdighandlagd men ansökan drogs tillbaka strax 
innan beslut. Positiv tjänsteskrivelse finns i ärendet.  

Bara en av de tre tomterna som avstyckades 2007 har bebyggts. För den 
finns också flera strandskyddsdispenser daterade 2009 och 2015 och då med 
samma sökande som i den nu aktuella ansökan. 2016 beviljades bygglov. 

De tomter som kommit till på senare tid ligger utanför strandskyddat 
område som nu är 100 meter. Däremot beviljades strandskyddsdispens för 
en gemensam pir/brygga 2017 avsedd för fritidshusen i området.  

Upplysning 

Strandskyddsdispensen upphör att gälla om den åtgärd dispensen avser inte 
har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då 
beslutet vunnit laga kraft. Länsstyrelsen kan överpröva miljö- och bygg 
beslut inom tre veckor från den dag då beslutet kommit in till länsstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Karta  

Avgift 

4930 kronor 

Protokoll KS 15 februari
(Signerat, SHA-256 DCA29CD7A52AD80BD9F9D5C805E8E85D36D1F55844646620F7D5F9175389E158)

Sida 15 av 46



Kramfors kommun 
Sammanträdesdatum 

2022-02-15 
Mötets diarienummer 

KS 2022/2 
Sida 

16 (45) 
 

Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggavdelningen, som vidaresänder beslutet till berörda. 
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§ 7 Riktlinje för internkontroll 

Diarienummer: KS 2021/524 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta riktlinje för internkontroll. 
2. Upphäva tjänsteföreskrift för den interna kontrollen, diarienummer 

KS 2016/488. 

Ärendet 

En riktlinje för internkontroll har upprättats och förtydliganden har gjorts 
om hur internkontrollprocessen är uppdelad i olika faser.  

Fas ett består av planeringsfasen och utmynnar i ett beslut om 
internkontrollplan i samband med beslut om verksamhetsplan för 
nästkommande år.  

Fas två är genomförandefasen och består av genomförandet av 
kontrollmoment som redovisas i respektive nämnds delårsrapport i form av 
resultat.  

Fas tre består av förbättringsåtgärder som vidtagits efter analys av 
kontrollmomentens resultat och redovisas i respektive nämnds 
verksamhetsberättelse.  

Syftet med att dela upp internkontrollprocessen i tre faser är att skapa en 
gemensam arbetsmetod samt för att säkerställa en tillfredställande 
internkontroll. 

Internkontroll är en arbetsprocess som pågår under hela arbetsåret. Syftet 
med riktlinjen är att förtydliga processen samt hur de olika delarna 
redovisas. Till riktlinjen finns tillämpningsanvisningar upprättade. 

Ekonomi 

Beslutet påverkar inte ekonomin. 

Samråd 

Samråd har förts inom kommunledningsförvaltningen. 
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Beslutsunderlag 

Riktlinje för internkontroll 

Beslutet skickas till 

Revisionen 
Samtliga nämnder 
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§ 8 Verksamhetsplaner med uppföljning 2021 

Diarienummer: KS 2020/559 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Lägga uppföljningen med godkännande till handlingarna.  

Ärendet 

För år 2021 antog kommunstyrelsen ett eget mål under perspektivet 
Kramforsbon, och till perspektiven medarbetare och ekonomi beslutade 
kommunstyrelsen att deras mål skulle vara detsamma som de 
kommunövergripande.  

Uppföljning av aktiviteter, det pågående arbetet och måluppfyllelse 
redovisas till kommunstyrelsen i samband med del- och 
helårsbokslut/verksamhetsberättelse eller när styrelsen så begär.  

Vid uppföljning av helåret kan det konstateras att flera planerade aktiviteter, 
uppdrag och projekt har genomförts, medan ett antal inte har kunnat 
genomföras under 2021. Den samlade bedömningen för 
kommunledningsförvaltningen är att samtliga mål är i hög grad uppfyllda. 

Beslutsunderlag 

Uppföljning av kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021 

Beslutet skickas till 

Revisionen  
  

Protokoll KS 15 februari
(Signerat, SHA-256 DCA29CD7A52AD80BD9F9D5C805E8E85D36D1F55844646620F7D5F9175389E158)

Sida 19 av 46



Kramfors kommun 
Sammanträdesdatum 

2022-02-15 
Mötets diarienummer 

KS 2022/2 
Sida 

20 (45) 
 

Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 9 Internkontroll med uppföljning 2021 

Diarienummer: KS 2020/596 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lägga uppföljningen med godkännande till handlingarna.  
2. Uppdra till kommundirektör att utreda hur genomförandet av 

kostnadskontrollen ska genomföras framgent. 

Ärendet 

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

För 2021 identifierade ekonomienheten och HR två kontrollpunkter som är 
gemensamma för kommunstyrelsen, bildningsnämnden och 
välfärdsnämnden. Utöver det har kommunstyrelsen identifierat två egna 
kontrollpunkter. 

Resultatet gällande avtalstrohet visar på att det krävs ytterligare analys och 
åtgärder för att uppnå bättre måluppfyllelse. Kontrollpunkten återkommer 
därför i 2022 års internkontrollplan.  

Internkontrollen av kostnadskontrollen visar på att det är en stor andel av 
cheferna som inte genomför kostnadskontrollen enligt anvisat sätt, det har 
även framkommit att kostnadskontrollen upplevs som svårarbetad av de som 
utför den.  

Miljö- och byggavdelningen har kontrollerat 30 olika ärenden, kontrollen 
har gjorts med avseende på lagstöd, motiveringar, debitering och 
handläggningstid. Samtliga ärenden innehåller lagstöd och har debiterats. I 
två ärenden saknades motivering i beslutet men handläggningen visar att 
ärendet bedömts rätt. Internkontrollen visar på snabb handläggning som 
räknats från den dagen ärendet bedömts komplett till beslut. 

Beslutsunderlag 

Uppföljning av kommunstyrelsens interkontrollplan 2021. 
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Beslutet skickas till 

Revisionen  
HR-chef 
Biträdande kommundirektör 
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§ 10 Internkontroll 2022 

Diarienummer: KS 2021/523 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta internkontrollplan för 2022. 

Ärendet 

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

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

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

Styrelsen behandlar uppföljningen av kontrollmomenten i samband med 
delårsbokslut och förbättringsåtgärder med anledning av internkontrollen 
redovisas i samband med årsbokslut. 

Yrkande 

Ida Stafrin (C) lämnar följande tilläggsyrkande: "Lägga till följande 
kontrollpunkt i internkontrollplanen: Uppföljning om politiskt fattade beslut 
verkställs" 
 
Anna Strandh Proos (M) yrkar bifall till Ida Stafrin (C) tilläggsyrkande.  

Beslutsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer att ställas på bifall eller avslag 
till Ida Stafrins (C) tilläggsyrkande. Efter ställd proposition finner 
ordförande att kommunstyrelsen avslagit Ida Stafrins (C) tilläggsyrkande.  
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2022 

Beslutet skickas till 

Revisionen  
Kommunledningsförvaltningens chefer 
Förvaltningschefer 
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§ 11 Revisionsrapport Granskning av jämställdhet och 
likabehandling 

Diarienummer: KS 2021/467 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna upprättat förslag på yttrande över revisionsrapport ”Granskning 
av jämställdhet och likabehandling” och överlämna det till revisionen. 

Ärendet 

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en översiktlig 
granskning för att bedöma om kommunens strategiska och operativa system 
och arbetssätt säkerställer att jämställdhet och likabehandling utifrån kön 
tillgodoses. Revisionen önskar synpunkter på de slutsatser rapporten 
redovisar. Bilagor är rapport ”Granskning av jämställdhet och 
likabehandling”, KS 2021/467 och Yttrande på rapport ”Granskning av 
jämställdhet och likabehandling”, KS 2021/467 

Måluppfyllelse 

I Kramfors kommun ska det finnas förutsättningar för olika grupper av 
kvinnor och män, flickor och pojkar att ha samma makt att forma samhället 
och sina egna liv. Kommunen ska vara en pådrivande aktör i 
jämställdhetsarbetet och har ett grundläggande och lagstadgat uppdrag att 
främja jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, och 
motverka diskriminering inom organisationen såväl som i samhället i stort. 
Jämställdhetsarbetet är även grundläggande i det våldsförebyggande arbetet. 
De tjänster, den service, det bemötande och den myndighetsutövning som 
kommunen handhar och som kommunens invånare har rätt till ska vara 
likvärdig oavsett kön. 

Agenda 2030  

Beslutet bidrar till att uppnå mål 5 - jämställdhet och alla kvinnors och 
flickors egenmakt samt minska ojämlikheten i enlighet med mål 10.2. 

Ekonomi och finansiering  

Beslutet påverkar inte ekonomin. 
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Samråd  

Samråd har förts med övriga granskade nämnder. 

Beslutsunderlag 

Yttrande på revisionsrapport ”Granskning av jämställdhet och 
likabehandling”, 2022-01-04, KS 2021/467 
  
Revisionsrapport ” Granskning av jämställdhet och likabehandling”, 2021-
09-20, KS 2021/467 

Beslutet skickas till 

Revisionen 
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§ 12 Revisionsrapport Granskning av jämställdhet och 
likabehandling för bolagen, Krambo AB och Mediateknik 
AB 

Diarienummer: KS 2021/555 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna upprättat förslag på yttrande över revisionsrapport ”Granskning 
av jämställdhet och likabehandling för bolagen”. 

Ärendet 

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning 
för att bedöma om bolagens strategiska och operativa system och arbetssätt 
säkerställer att jämställdhet och likabehandling utifrån kön tillgodoses. 
Revisionen önskar synpunkter på de slutsatser rapporten redovisar. Bilagor 
är rapport ”Granskning av jämställdhet och likabehandling”, KS 2021/555 
och Yttrande på rapport ”Granskning av jämställdhet och likabehandling 
för bolagen”, KS 2021/555 

Ekonomi och finansiering 

Beslutet påverkar inte ekonomin. 

Beslutsunderlag 

Yttrande på revisionsrapport ”Granskning av jämställdhet och 
likabehandling för bolagen”, 2022-01-04, KS 2021/555 
  
Revisionsrapport ” Granskning av jämställdhet och likabehandling” för 
bolagen, Krambo AB och Mediateknik AB, 2021-10-13, KS 2021/555 

Beslutet skickas till 

Revisionen 
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§ 13 Riktlinje för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Diarienummer: KS 2021/525 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta riktlinje för kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

Ärendet 

De nämnder, kommunalförbund samt hel- och delägda bolag vars 
verksamhet inte är av obetydlig omfattning och som kommunen på grund av 
andelsinnehav har ett bestämmande eller väsentligt inflytande över omfattas 
av uppsiktsplikten. Genom riktlinjer för fullgörande av kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt tydliggörs hur kommunstyrelsen fullgör denna. En beskrivning 
av rutiner och processer samt innehåll för uppsiktsplikten möjliggör att 
uppsikten blir tydlig.  

För att fullgöra sin uppgift får kommunstyrelsen från övriga nämnder, 
utskott, beredningar och anställda begära in yttranden och upplysningar. 
Kommunstyrelsen kan begära ytterligare uppgifter, t.ex. uppdrag till 
kommundirektör om att göra en fördjupad uppföljning, uppdrag till en 
nämnd eller utskott att återkomma med åtgärder så att budgetramen håll.¨ 

Kommunstyrelsens uppsikt över nämndernas verksamhet utövas i första 
hand genom att ta del av exempelvis handlingsplaner, prognos-, delårs- och 
helårsrapporter. Även nämndernas verksamhetsplaner, internkontrollplaner 
och nämndernas protokoll ska delges kommunstyrelsen.  

Ekonomi 

Beslutet påverkar inte ekonomin. 

Samråd 

Inget samråd har förts. 

Beslutsunderlag 

Riktlinje för kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Beslutet skickas till 

Revisionen  
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Samtliga nämnder 
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§ 14 Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport 
per 2021-08-31 

Diarienummer: KS 2021/507 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens 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. 

Revisorerna rekommenderar att klassificeringen av statsbidrag ses över och 
korrigeras till bokslutet. 

Under 2021 har kommunen erhållit bidrag från socialstyrelsen avseende 
”Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer” samt den s.k. 
skolmiljarden. Eftersom de bidragen erhålls utan villkor från staten ska de 
enligt RKR R2 redovisas i resultaträkningen som generella statsbidrag och 
utjämning. I delårsbokslutet redovisades de felaktigt som 
verksamhetsintäkter vilket revisionen har påpekat. Kommunen kommer i 
årsbokslut 2021 att korrigera detta så intäkterna kommer att redovisas under 
raden generella statsbidrag och utjämning. 

Revisorerna rekommenderar att målen för god ekonomisk hushållning 
omfattar kommunkoncernen som helhet. 

Kommunstyrelsen har i budgetprocessen till budget 2022 finansiella mål för 
kommunkoncernen vilket gör att de kan utvärderas i samband med 
delårsrapporten 2022-08-31.  

Revisorerna rekommenderar att kommunstyrelsen ser över styrmodellen för 
att säkerställa att verksamhetsmålen kan utvärderas på ett objektivt sätt. 
Revisorerna anser att kommunfullmäktige även formellt bör fastställa 
nämndernas uppdrag och mål till verksamheten för att säkerställa att 
nämndernas tolkning av målen överensstämmer med kommunfullmäktiges. 
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Kramfors kommuns styrmodell har medvetet utvecklats för att skapa en 
tydligare ”röd tråd” från de kommunövergripande perspektiven och målen, 
ner till de aktiviteter som sker på respektive enhet. Detta gäller även 
uppföljningen av målen. Den tidigare modellen, med ett fåtal 
kommunövergripande indikatorer, upplevdes som alltför godtycklig när det 
gällde att fånga upp huruvida kommunen hade nått sina mål eller inte.  

Från 2021 bygger mål- och styrkedjan på ett fåtal breda 
kommunövergripande mål. Nämnderna i sin tur beslutar om eventuella 
nämndmål och i vissa fall nyckeltal som är av vikt för verksamheten. 
Därefter planerar respektive verksamhet sina aktiviteter för att bidra till 
måluppfyllelsen. Genom denna ordning kan nämnderna och professionen 
styra sina verksamhetsplaner utifrån nämndens behov. Återrapporteringen 
till kommunfullmäktige sker genom uppföljning av aktiviteter, nyckeltal och 
nämndmål. Formerna för denna rapportering ställer nya och i vissa fall 
högre krav på nämndernas uppföljning av verksamhetsplanen. Det är ett 
utvecklingsarbete som kommer att ta tid. Bedömningen är dock att det på 
sikt kommer att ge en bättre bild av hur verksamheterna når sina respektive 
mål, och hur kommunen utvecklas.  

Kommunen håller på att utveckla den tillitsbaserade styrningen och 
revisorernas förslag om att kommunfullmäktige ska fastställa nämndernas 
verksamhetsplaner är inte förenlig med tankarna om tillitsbaserad styrning, 
där nämnderna har ett stort ansvar via sina reglementen och delegationer. 
Kommunen håller på att utveckla lednings och styrsystem, detta görs enligt 
den tillitsbaserade styrningens principer. Kommunfullmäktige har fastslagit 
att vi ska arbeta enligt principen om tillitsbaserad styrning.  

Dessutom är det inte praktiskt genomförbart att låta kommunfullmäktige 
fastställa nämndernas verksamhetsplaner. 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport översiktlig granskning av delårsrapport per 2021-08-31 

Beslutet skickas till 

Revisionen 
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§ 15 Samhällsviktiga system och systemägare

§ 15 i Kommunstyrelsens protokoll innehåller 

sekretess. 
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§ 16 Remiss Trafikverkets Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033 

Diarienummer: KS 2021/597 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna yttrandet över förslaget till plan för nationell infrastruktur. 

Ärendet 

Trafikverket har tagit fram ett förslag till plan för nationell 
transportinfrastruktur perioden 2022-2033. Planen innehåller åtgärder på 
vissa statliga vägar, järnväg, luftfart och sjöfart. Kramfors kommun har 
möjlighet att lämna synpunkter på förslaget och det ska vara inne hos 
Infrastrukturdepartementet senast 28 februari 2022. 

Synpunkterna från Kramfors kommun berör utbyggnaden av nya 
Ostkustbanan samt upprustningen av övre Ådalsbanan. Kommunen önskar 
att den slutgiltiga versionen av planen innehåller etapper i utbyggnaden av 
nya Ostkustbanan vilket saknas i förslaget som nu presenterats. Vad gäller 
övre Ådalsbanan behöver den nu pågående upprustningen fortsätta samtidigt 
som det är positivt att vändslingan i Västeraspby finns med i förslaget.  

Ytterligare bör också en utbyggnad av mötesstationer byggas ut under 
kommande planperiod. 

Beslutsunderlag 

Yttrande över Trafikverkets förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033 
  
Rapport Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 

Beslutet skickas till 

Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) 
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§ 17 Översyn av råd 

Diarienummer: KS 2021/546 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Fastställa Riktlinje för samverkansråd. 
2. Reglementet för Rådet för folkhälsa trygghet och säkerhet, FTS-rådet, 

upphör att gälla och ersätts av Riktlinje för samverkansråd. 
3. Tidigare riktlinjer för Näringslivsråd, Landsbygdsråd och Ungdomsråd 

upphör att gälla och ersätts av Riktlinje för samverkansråd. 

Ärendet 

Kartläggning och översyn av styrdokument för FTS-rådet, Näringslivsrådet, 
Landsbygdsrådet och Ungdomsrådet, samt förslag till gemensamt 
styrdokument har genomförts i enlighet med uppdrag från kommunstyrelsen 
KS 2021/546 Översyn av råd. 

Måluppfyllelse  

Ett av Kramfors kommuns mål gällande perspektivet Kramforsbon är ”En 
god verksamhet och effektiva processer”.  
Väl fungerande organisation och struktur för de olika råd där politiska 
företrädare, tjänstepersoner och medborgare möts i dialog och samråd svarar 
upp mot detta mål. 

Agenda 2030  

Beslutet bidrar till måluppfyllelse inom mål 10.2 ”Till 2030 möjliggöra och 
verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, 
etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir 
inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet”. och mål 16.7 
”Säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och representativt 
beslutsfattande på alla nivåer” 

Barnrättsperspektiv  
Barnrättsperspektivet beaktas utifrån att Ungdomsrådet likställs med övriga 
råd. Prövning av barnets bästa och barnrättsanalys har inte genomförts med 
direkt koppling till ärendet. 
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Ekonomi och finansiering  
Kostnader som kan uppstå i samband med genomförande av rådens 
sammanträden hanteras inom varje enskilt råd. 

Samråd  
Samråd har förts med  
Tjänstepersoner med ansvar för råden. 
Avdelningschef Samhällsavdelningen 
Kommunstyrelsens ordförande 
Kommundirektören. 
KSAU 

Beslutsunderlag 

”Beskrivning av råden” 

Beslutet skickas till 

Nämndsordföranden, alla nämnder 
Förvaltningschefer 
Avdelnings och verksamhetschefer 
Tjänstepersoner med ansvar inom råden 
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§ 18 Kramfors Kvinnoforum ansökan om verksamhetsbidrag för 
2022 

Diarienummer: KS 2021/492 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kramfors kommun beviljar verksamhetsbidrag till ansökan för Kramfors 
kvinnojour för verksamhetsåret 2022 med 575 000 kronor.  

Reservation 

Ida Stafrin (C), Anders Åkerman (C), Birgitta Widerberg (C), Inga-Britt 
Andersson (C), Björn Sjödin (SD), Anna Strandh Proos (M) reserverar sig 
till förmån för Anna Strandh Proos (M) yrkande.  

Ärendet 

Kramfors kvinnoforum ansöker om verksamhetsbidrag om 1 000 872 kronor 
för verksamhetsåret 2022. Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala 
servicenämnden har sedan 2005 årligen beviljat Kramfors kvinnoforum 345 
000 kronor i verksamhetsbidrag. Från och med 2011 beslutade nämnden att 
höja verksamhetsbidraget till 375 000 kronor. 2021 beslutade 
kommunstyrelsen att utöka bidraget till 575 000 kronor.  

Kvinnoforum och brottsofferjouren är för kommunen viktiga 
samarbetspartners i arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat 
våld. Efter årsmötet 2021 redovisas verksamhetsberättelse och ekonomisk 
berättelse för 2020. 

2013 bildades en länsövergripande arbetsgrupp med representanter från alla 
kommuner i länet samt länsstyrelsen med uppdrag att utreda möjligheten att 
driva ett länsgemensamt skyddat boende. Arbetsgruppen konstaterade att det 
inte var möjligt. Gruppen föreslog att länets kommuner går samman och 
upphandlar skyddade boenden motsvarande den som görs på hem för vård 
och boende (HVB). Upphandlingen gjordes 2016, men inga anbud inkom. 

Måluppfyllelse 

Beslutet kommer att ge högre kvalitet för kommuninvånarna, vilket också är 
ett av kommunens mål 
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Ekonomi och finansiering  

Kostnaden om 575 000 kronor tas ur Samhällsavdelningens budget. 

Yrkande 

Anna Strandh Proos (M) yrkar att Kvinnorjouren får hela sitt begärda 
belopp på 1 000 872 kronor. 
Ida Stafrin (C) yrkar bifall till Anna Strandh Proos (M) yrkande. 

Beslutsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer att ställas på bifall till 
kommunstyrelsens förslag och på bifall till Anna Strandh Proos (M) 
yrkande. Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen 
beslutar att bifall kommunstyrelsens förslag. Votering begärs och 
verkställs.  

Ordförande meddelar att proposition kommer att ställas på bifall till 
kommunstyrelsens förslag och på bifall till Anna Strandh Proos (M) 
yrkande genom votering. Ordförande meddelar följande: 

Ja-röst till kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst till Anna Strandh Proos (M) yrkande. 

Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. 

Omröstningsresultat 

Med 9 ja-röster och 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att bifalla 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutande Röst 

Malin Svanholm (S) Ja 
Peter Hedberg (S) Ja 
Robert Larsson (S) Ja 
Siw Sachs (S) Ja 
Eleonora Asplund (S) Ja 
Susanne Viklund (S) Ja 
Lisbet Boman (S) Ja 
Jon Björkman (V) Ja 
Victoria Jonsson (V) Ja 
Ida Stafrin (C) Nej 
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Beslutande Röst 

Anders Åkerman (C) Nej 
Birgitta Widerberg (C) Nej 
Inga-Britt Andersson (C) Nej 
Anna Strandh Proos (M) Nej 
Björn Sjödin (SD) Nej 

Beslutsunderlag 

Bidragsansökan från Kramfors kvinnojour 2021-10-11. Dnr: KS 2021/492.  

Beslutet skickas till 

Kvinnojouren Kramfors Kommun  
Samhällsavdelningen 
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§ 19 Riktlinje för upphandling 

Diarienummer: KS 2021/455 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag till nästa instans 

1. Upphäva gällande riktlinje för upphandling och inköp, KF 2018-04-23 
§ 41. 

2. Fastställa ny riktlinje för upphandling. 
3. Riktlinjen ska gälla som ägardirektiv för de helägda kommunala 

bolagen. 

Ärendet 

Kramfors kommun anskaffar årligen varor och tjänster för sammanlagt 
500 miljoner kronor. För att kunna uppfylla kommunens mål är det därför 
av stor betydelse hur upphandlingsfrågor hanteras. Sparsamhet möjliggör ett 
effektivt användande av skattemedel. De nuvarande riktlinjerna fastställdes 
2018-04-23 av kommunfullmäktige och behöver revideras.  

I den nya riktlinjen tydliggörs förfarandet gällande direktupphandlingar. 
Bland annat när får man direktupphandla och att tillvara ta 
konkurrensutsättning, men också formkrav och dokumentation.  

Avsnittet hållbara upphandlingar har en utvecklad skrivning kring 
miljöhänsyn och social och arbetsrättslig hänsyn. Jämställdhet har lagts till 
för att främja jämställdhetsaspekter i upphandlingar.  

Kramfors kommun ska uppfattas som en bra och attraktiv affärspartner. 
Upphandlingsarbetet ska värna om sund konkurrens och målet om ett bra 
näringslivsklimat ska uppnås. Arbetet med upphandling och inköp ska 
präglas av en god dialog och samarbete med näringslivet. 

Vikten av ett strategiskt upphandlingsarbete tydliggörs. En helhetssyn och 
långsiktigt perspektiv i inköp- och upphandlingsfrågor är viktigt. 
Upphandling av samhällsviktig verksamhet ska särskilda krav ställas för att 
lagar och förordningar efterlevs. 

Riktlinjen beskriver ramarna för kommunens upphandlingar och uppföljning 
och gäller för hela kommunkoncernen. Riktlinjen ska verka för långsiktiga 
och strukturella förändringar i ekonomisk, social och ekologisk hållbar 
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riktning och vara ett komplement till lagstiftning och andra interna och 
externa styrande dokument som reglerar offentlig upphandling. 

Syftet med riktlinjen är att säkerställa att:  

• upphandlingar följer lagstiftningar och samverkar med andra styrande 
dokument.  

• Upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader ska genomföras på 
ett affärsmässigt sätt, med hänsyn till både kvalitet och kostnad samt 
miljömässig och social hållbarhet. 

• Kramfors kommun ska uppfattas som en bra affärspartner och 
upphandlingsarbetet ska värna om en sund konkurrens. 

  

För att uppnå syftet är det nödvändigt med samordning inom kommunen, 
kommunkoncernen och, när det är tillämpligt, med andra myndigheter inom 
länet eller statliga inköpscentraler. 

Måluppfyllelse 

Den reviderade riktlinjen för upphandling hjälp till att styra mot målet om 
en god verksamhet och effektiva processer och en ekonomi i balans.  

Samråd  

En politisk remissrunda har genomförts samt samråd med förvaltningarna 
och kommunala kommunkoncernen. 

Beslutsunderlag 

Riktlinje för upphandling, 2022-01-20 

Beslutet skickas till 

Kommunala kommunkoncernen 
Nämnderna 

Styrman dnr KS 2021/553 Ägardirektiv för bolag ingående i 
kommunhuskoncernen 2022.  
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§ 20 Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2022 

Diarienummer: KS 2022/24 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens 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.  

  

Delegationsbeslut Distansarbete KSO 

 Delegationsbeslut Distansarbete 

 Delegater MOB 2022-01-01 

 Delegationsbeslut Fördelning av ortsutvecklingsmedel 

 Delegationsbeslut Förändrad modell för utbetalning av friskvårdsbidrag 

 Delegationsbeslut - fördelning av investeringsreserv 2021 - e-signerat 

 Delegationsbeslut Lugnviks idrottsförening 
Ortsutecklingsmedel_undertecknad kopia 

 Delegationsbeslut Pensionskompensation för verksamhetsövergångar från 
Region Västernorrland till länets kommuner 

 Delegationsbeslut transporttillstånd 

 Delegationsbeslut Införa förbud mot stannande eller parkerande vid 
Skarpåkerskolans vändplats  

 Delegationsbeslut yttrande över Region Västernorrlands förslag till regional 
infrastrukturplan 2022-2033 

 Delegationsbeslut, Förändringar inom kommunledningsförvaltningen 

 Kramfors kommuns lokala trafikföreskrifter om vändplats vid 
Skarpåkerskolan i centrala Kramfors 
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Delegationsbeslut miljö och bygg 4 oktober 2021 till 6 februari 2022 
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§ 21 Delgivningar 2022 kommunstyrelsen 

Diarienummer: KS 2022/23 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Notera delgivningarna till protokollet 

Ärendet 

Beslut Rutin för friskvårdsbidrag 

 Beslut Handlingsplan perspektiv medarbetare 

 Begäran om komplettering angående revisionsrapport insatser barn och 
unga 

 Bilaga_211109 Rapport Pensionskompensation inkl bilaga 

 Information till kommuner om livsmedelsrevisoner 2021-12-21(19555257) 
(0)_TMP 

 Missiv Uppföljande granskning avseende upphandling, komplettering BN 

 Grundläggande granskning bildningsnämnden 

 NHU 211216 § 138 Informationsärende, Redovisning av fördjupande PM 
om tillgängligheten till utlämningsställen för Bussgods i Västernorrland 

 NHU Bilaga 7 211216 

 Pn 211208 § 53 Verksamhetsplan för produktionsnämnden 2022 

 Planeringsförutsättningar inför mål- och resursplan 2023 

 Protokoll HKA styrelsemöte 10 november 2021 

 Produktionsförvaltningens verksamhetsplan 2022 

 Protokoll KSAU 1 februari maskad 

 Protokollsutdrag Kommunförbundets styrelse 2021-12-10 §50 

 Protokoll nr 2 2021-12-20 budgetäskande 2023 

 Skrivelse om tillgodohavande i Kramfors kommuns koncernkontosystem  

 Granskning av arbetsmarknadsåtgärder 

 VN 211202 § 67 Verksamhetsplan 2022 
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 Svar på remiss av SOU 2021-63 Sveriges säkerhet 

 Rutin för friskvårdsbidrag 

 Verksamhetsplan Välfärdsnämnden 2022 

 VN 211202 § 68 Uppföljning 2021, välfärdsförvaltningen 

 ÖFN 211217 § 35 Verksamhetsplan överförmyndarnämnden 2022 

 ÖFN 211217 § 36 Internkontrollplan överförmyndarnämnden 2022 

 ÖFN Verksamhetsplan 2022 

 Välfärdsförvaltningen uppföljning 2021-10 
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2022-02-18 10:55Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
DCA29CD7A52AD80BD9F9D5C805E8E85D36D1F55844646620F7D5F9175389E158

Henrik EricsonNamn: 
2022-02-18 11:13Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
DCA29CD7A52AD80BD9F9D5C805E8E85D36D1F55844646620F7D5F9175389E158

Protokoll KS 15 februari
(Signerat, SHA-256 DCA29CD7A52AD80BD9F9D5C805E8E85D36D1F55844646620F7D5F9175389E158)
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