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§ 1 Dnr KS 2019/75 

Information till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beslut 

Lägga informationenen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet  

Kommunstyrelsens arbetsutskott får ta del av följande information: 

- Mikael Gidlöf, HR-chef informerar om löneöversynen 2019.  

- Ann-Cathrin Granbäck, kommunikatör, Ann-Christine Borja, 

kommunikatör och Katarina Lundholm, webbutvecklare informerar om 

förslag på kommunens nya grafiska identitet. 
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§ 2 Dnr KS 2018/849 

Överlåtelse av upphandling och avtalsbärare för 

särskild persontrafik 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

1. Den särskilda persontrafiken ska inte utföras i egen regi.  

2. Upphandlingen och avtalsbärandet av den särskilda persontrafiken 

överlåts till Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i 

Västernorrlands län (KTM).  

Ärendet 

Trafikavtalet för den särskilda persontrafiken löper ut i juni 2021 vilket 

innebär att Kramfors kommun måste ta ställning till huruvida trafiken 

fortsatt ska upphandlas eller om den ska bedrivas i egen regi. I den särskilda 

persontrafiken ingår färdtjänst, riksfärdtjänst, kommunresor och 

budtransporter. Att bedriva trafiken i egen regi innebär att kommunen köper 

fordon och anställer förare och viss administrativ personal. 

Om trafiken ska upphandlas finns två alternativ där ett innebär att 

kommunen upphandlar och tecknar avtal genom den egna organisationen. 

Det andra alternativet innebär att upphandling med avtalsbärande överlåts till 

kollektivtrafikmyndigheten, KTM. Under nuvarande avtalsperiod har 

Kramfors, Härnösand, Timrå, Ånge, Örnsköldsvik och Regionen överlåtit 

uppgifterna till KTM. 

Det finns flera fördelar med att överlåta uppgifterna till KTM. KTM har 

resurser för upphandling och uppföljning och färdtjänsten kan samordnas 

med sjukresorna vilket innebär att samma fordon kan användas av både sjuk- 

och färdtjänstresenärer, något som ökar effektiviteten och minskar 

kostnaden.  

Ekonomi och finansiering 

Genom att fortsatt överlåta ansvaret till KTM påverkas inte kommunens 

kostnader. Om Kramfors kommun genomför upphandlingen på egen hand 

ökar sannolikt kostnader för personal medan samordningsvinster minskar. 
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Måluppfyllelse 

Bedömningen är att det inte finns några konflikter med kommunens mål och 

ambitioner. 

Samråd 

Inget samråd har genomförts. 

Beslutsunderlag 

Överlåtelse av upphandling och avtalsbärare av färdtjänst och riksfärdtjänst 

för samordning av särskild persontrafik.pdf, KTM, 2018-12-20, KS 

2018/849 

Beslutet skickas till 

Kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län: 

registrator@dintur.se  

mailto:registrator@dintur.se


 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(27) 

Sammanträdesdatum 

2019-02-05 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 3 KS 2019/101 

Verksamhetsplan 2019 för kommunstyrelsen 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

1. Verksamhetsplanen för 2019 fastställs, inklusive fördelning av 

detaljbudget. 

2. Uppföljning av verksamhetsplanen görs i samband med delårs- och 

årsbokslut. 

Ärendet 

Riktlinjerna för styrning och ledning anger att varje nämnd under hösten ska 

ta fram en verksamhetsplan för sitt verksamhetsområde. Verksamhetsplanen 

gäller för kommande budgetår.  

Under valår påverkas processen i tid. Efter valet ska det nytillträdda  

kommunfullmäktige behandla budgeten för nästkommande år på sitt första 

sammanträde. Det arbete som nämnderna normalt sett utför på hösten, 

förskjuts därför några månader i tiden, eftersom man inväntar 

kommunfullmäktiges beslut om budget och mål. 

Kommunfullmäktige beslutade om en budget i november 2018 och i 

budgetskrivningen ingick antagandet av en ny styrmodell.  

Den nya styrmodellen har påverkat nämndernas arbete då dessa i sin tur 

måste anpassa sina nämndmål och verksamhetsplaner efter den nya 

styrmodellen. 

De fyra perspektiv som styrmodellen utgår från är:  

 Kramforsbon 

 Samhällsutveckling 

 Medarbetare 

 Ekonomi 

Kommunstyrelsens mål i verksamhetsplanen ska bidra till att kommunen når 

de kommunövergripande målen. Planen innehåller förutom mål och 

indikatorer för dessa även en fördelning av rambudgeten. 
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Verksamhetsplanen ska följas upp i samband med delårsrapporten (augusti 

2019) och vid årets slut. 

Ekonomi och finansiering 

Verksamhetsplanering görs för att få störst nytta med de medel som satsas. 

Budgeten överensstämmer med den ram fullmäktige beslutat om. 

Måluppfyllelse 

Verksamhetsplanen är förvaltningens viktigaste verktyg för att nå målen. 

Samråd 

I processen har chefer inom förvaltningen deltagit. 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan 2019. 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Administrativa enheten 

HR-enheten 

Miljö- och byggavdelningen 

Samhällsavdelningen 
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§ 4 Dnr KS 2018/690 

Svar på revisionsrapport om översiktlig granskning av 

delårsrapport per 2018-08-31 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Förslag till 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 rapportens rekommendationer/konstateranden punktvis med 

kursiv stil. Efter varje punkt beskrivs de synpunkter och åtgärder som 

kommunstyrelsen föreslås lämna i sitt svar. 

 Eftersom balanskravet inte uppnås blir vår bedömning att resultatet i 

delårsrapporten inte är i enlighet med fullmäktiges mål för god 

ekonomisk hushållning. 

 

Det framgår i delårsrapporten att fullmäktiges mål för god ekonomisk 

hushållning inte beräknas uppnås. Revisionen väljer att lyfta fram det 

konstaterandet. Kommunstyrelsen ser att detta är en viktig sak att belysa och 

ser allvarligt på att resultatnivåerna beräknas att ej uppnå balanskravsnivån. 

Kommunstyrelsen har därför uppmanat förvaltningarna att vidta åtgärder.   

 

 I likhet med tidigare år rekommenderar vi att kommunstyrelsen 

verkar för att utveckla processen för att löpande kunna följa upp 

verksamhetsmålen. 

 

Revisionen lyfter framförallt ett resonemang kring svårigheter att göra 

realistiska bedömningar av måluppfyllelse då vissa mått endast mäts en gång 

per år. Kommunstyrelsens grundläggande inställning är att, den av 

Revisionen lyfta, frågeställningen är relevant och intressant samt mycket 

komplex. 
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I arbetet med måluppfyllelse så är den grundläggande ambitionen att arbeta 

med mått/mål som är så relevanta som möjligt. I urvalet av det finns 

utmaningar. Exempelvis så finns ofta de mest relevanta måtten/målen med i 

sådant som årsvis rapporteras in till olika obligatoriska register. Det är 

naturligt att den information som olika myndigheter anser är av betydelse att 

följa på nationell nivå, ofta är samma information som kommunen vill följa i 

måluppfyllelsearbetet. Med det följer att det ofta är information som bara 

mäts/rapporteras en gång per år. Nuvarande metodik i arbetet med 

måluppfyllelse är att mellan de årliga mätningarna så görs bedömningar av 

hur mått sannolikt kommer att utvecklas. Dessa bedömningar görs utifrån ett 

tillitsbaserat förtroende; det vill säga att verksamhetsföreträdarna har 

kunskap och kompetens att uppskatta detta. 

En framtida metodik som kräver att det mått som följs i 

måluppfyllelsearbetet konkret ska mätas fler än en gång/år, skulle medföra 

antingen att möjligheten att verkligen välja ut de mest relevanta måtten klart 

skulle begränsas eller att det skulle krävas tillkommande administrativt 

arbete för att skapa nya rutiner/mätningar. 

Kommunstyrelsen menar att nuvarande metodikval i nuläget är det sätt som 

är mest relevant att arbeta med när det gäller urval av mått i 

måluppfyllelsearbetet, men anser också att detta är en frågeställning som är 

viktig att beakta i det framtida arbetet.    

 Vi är oroade över resultatutvecklingen och anser därför att styrelsen 

och nämnder, främst då BAS-nämnden och BKU-nämnden, 

skyndsamt måste vidta åtgärder för att få en ekonomi balans. Vi ser 

allvarligt på att BAS inte har fattat tillräckliga beslut för att klara 

budgetramarna de närmaste åren. 

 

Kommunstyrelsen delar revisonens oro och har gett förvaltningarna i 

uppdrag att fortsatt arbeta med åtgärder och handlingsplan för att uppnå 

budget i balans. 

 Vi rekommenderar att kommunstyrelsen bereder en åtgärdsplan för 

att återställa balanskravsresultatet så snart som möjligt. 

 

Kommunstyrelsen kommer i samband med hantering av årsbokslutet hantera 

denna fråga.  

 Vi anser att rutinerna behöver ses över för att manuella 

korrigeringar avseende interna poster inte ska behöva göras för att 

få huvudboken att överensstämma mot resultaträkningen 
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Inom ekonomienhetens process med ständiga förbättringar är detta en del 

som går att utveckla. Processen är under översyn och ambitionen är att 

uppnå förbättrad kvalitet under kommande år.  

Ekonomi och finansiering 

Inte relevant för ärendet. 

Samråd 

Samråd har inte skett. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från revisionen 2018-10-17 med bifogad granskningsrapport. 

Beslutet skickas till 

Revisionen 
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§ 5 Dnr KS 2019/126 

Val av Firmateckning för kommunstyrelsen  

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

1. Avtal, handlingar och skrivelser som beslutats av kommunstyrelsen 

undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Jan Sahlén och vid 

förfall för honom av vice ordförande Jon Björkman med 

kontrasignering av kommundirektör Peter Carlstedt eller 

ekonomichef Pelle Nilsson. 

2. Kommundirektör Peter Carlstedt undertecknar övriga handlingar 

såsom avtal, låne- och borgenshandlingar där krav om firmateckning 

finns. Vid hans frånvaro undertecknar ekonomichef Pelle Nilsson. 

3. Övriga avtal tecknas i enlighet med delegationsordning. 

Ärendet 

I kommunstyrelsens delegationsordning framgår vilka som har rätt att teckna 

avtal och hur det beslutet ska återrapporteras till kommunstyrelsen. I vissa 

sammanhang vill dock den externa motparten ha ett tydligt beslut om vilka 

personer som har rätt att skriva under handlingar i kommunens namn. För att 

underlätta denna handläggning har kommunstyrelsen tidigare i särskild 

ordning beslutat om så kallade firmatecknare för kommunstyrelsen.  

Beslutet skickas till 

Berörda 

Ekonomienhet 
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§ 6 Dnr KS 2019/125 

Val av aktieägarombud till kommunala bolag from 2019-

års tom 2022-års bolagsstämmor  

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

1. Välja … som aktieägarombud och … som ersättare fr.o.m. 2019-års 

bolagsstämma t.o.m. 2022-års bolagsstämma för Krambo Bostads 

AB. 

2. Välja… som aktieägarombud och … som ersättare fr.o.m. 2019-års 

bolagsstämma t.o.m. 2022-års bolagsstämma för Kramfors 

Kommunhus AB. 

3. Välja … som aktieägarombud och … som ersättare fr.o.m. 2019-års 

bolagsstämma t.o.m. 2022-års bolagsstämma för Kramfors Industri 

AB. 

4. Välja … som aktieägarombud och … som ersättare fr.o.m. 2019-års 

bolagsstämma t.o.m. 2022-års bolagsstämma för Kramfors 

Mediateknik AB. 

5. Välja … som aktieägarombud och … som ersättare fr.o.m. 2019-års 

bolagsstämma t.o.m. 2022-års bolagsstämma för Höga Kusten 

Airport AB. 

6. Bemyndiga aktieägarombuden, att på ägarens uppdrag, ta beslut på 

bolagsstämman enligt bolagsordningen. 

Ärendet 

Nominering av ledamot och ersättare sker genom yrkande på 

kommunstyrelsens sammanträde. 

Kommunstyrelsen har att ta beslut om aktieägarombud i kommunala bolag 

från och med 2019-års t.o.m. 2022-års bolagsstämmor. 

 

Aktieägarombuden är bemyndigade att ta beslut på bolagsstämman enligt 

respektive bolagsordning. Av bolagsordningarna framgår bland annat att 

bolagsstämman ska besluta om fastställande av årsredovisning, 
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revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport, bevilja 

styrelsen och verkställande direktör ansvarsfrihet och fastställa arvoden till 

styrelsen, revisorer samt lekmannarevisorer och suppleanter. 

 

Beslutet skickas till 

Valda ombud och ersättare 

Samtliga bolag 

Förtroendemannaregistret 
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§ 7 Dnr KS 2019/127 

Val av ombud till bolagsstämma för Höga Kusten 

Destinationsbolag AB, från 2019-års tom 2022-års 

bolagstämma 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

Utse … till ordinarie ombud och … till ersättare till bolagstämma för Höga 

Kusten Destinationsbolag AB från 2019-års tom till 2022-års bolagstämma. 

Ärendet 

Nominering av ledamot och ersättare sker genom yrkande på 

kommunstyrelsen sammanträde. 

Kommunstyrelsen har att välja ett ombud och en ersättare till bolagsstämma 

för Höga Kusten Destinationsbolag AB från 2019 till 2022. 

Beslutet skickas till 

Höga Kusten Destinationsbolag AB 
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§ 8 Dnr KS 2019/129 

Val till Ådalshälsans AB styrelse, 2019 – 2022, en 

ledamot och en ersättare 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

Utse … till ordinarie ledamot och … till ersättare till Ådalshälsans AB 

styrelse från 2019 till 2022. 

Ärendet 

Nominering av ledamot och ersättare sker genom yrkande på 

kommunstyrelsens sammanträde. 

Kommunstyrelsen har att välja en ledamot och en ersättare till Ådalshälsans 

AB styrelse från och med 2019 till och med 2022. 

Beslutet skickas till 

HR 

Valda politiker 

Ådalshälsan 
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§ 9 Dnr KS 2019/128 

Val av ombud till bolagsstämma för Ådalshälsan AB, 

från 2019-års till 2022-års bolagstämma 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

Utse … till ordinarie ombud och … till ersättare till Ådalshälsan AB från för 

2019- års till 2022-års års bolagsstämma. 

Ärendet 

Nominering av ledamot och ersättare sker genom yrkande på 

kommunstyrelsens sammanträde. 

Kommunstyrelsen har att välja ett ombud och en ersättare till Ådalshälsans 

AB från och med 2019-års till och med 2021-års bolagsstämma. 

Beslutet skickas till 

HR 

Valda politiker 

Ådalshälsan 
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§ 10 Dnr KS 2019/77 

High Coast Invest – medfinansiering i projektet 

Investeringsfrämjande i Västernorrland 2019- 2021 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 

1. Kramfors kommun deltar i och medfinansierar projektet 

Investeringsfrämjande i Västernorrland 2019-2021 med totalt 

208.625 kr. Beslutet förutsätter att övriga medfinansiärer beslutar i 

enlighet med bifogad finansieringsplan.  

2. Uppdra till kommundirektören att tillsammans med regionen och 

andra intressenter skapa förutsättningar för en permanent regional 

organsation kring investeringsfrämjande efter år 2021.  

3. Medlen tas ur samhällsavdelningens budget. 

Ärendet 

Det finns ett behov av en gemensam funktion som ansvarar för ett riktat 

arbete för utländska etableringar. Ett investeringsfrämjande arbete ska stärka 

kommunerna med expertkompetens och struktur, samt agera som en neutral 

part/landningsplats för olika förfrågningar. 

Merparten av kommunerna har därför under några år, både genom förstudier 

och i det nuvarande EU-projektet High Coast Invest, gemensamt arbetat för 

att fler utländska företag ska etablera sig i länet. Uppbyggnaden av 

investeringskontoret High Coast Invest utgör en god grund för ett regionalt 

fortsatt hållbart investeringsfrämjande arbete.  

Nuvarande projekt har identifierat tydliga hållbara attraktiva erbjudanden 

och har under projekttiden hittills medverkat till att fyra etableringar 

påbörjats. Företagen beräknar att dessa kommer att kunna generera upp till 

120 arbetstillfällen.   

I den utvärderingen som fortgår av pågående projekt lyfter kommunerna 

fram att Västernorrland behöver fortsätta det investeringsfrämjande arbetet. 

Framförallt poängteras att behovet av sakkunnig verksamhet som kan bistå 

kommunerna och samtidigt stärka samverkan mellan kommunerna för 

utvecklingen av ett långsiktigt hållbart och dynamiskt näringsliv. 
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Investeringsfrämjande arbete kännetecknas av långa ledtider och många 

parallella processer, arbetet har därför inom många områden bara påbörjats 

och mer tid behövs. Kunskapen i regionen är begränsad kring vad som krävs 

för att lyckas med en bra paketering av ett affärserbjudande riktat mot 

utländska investerare. Därför är det viktigt att kommunerna i Västernorrland 

tar nästa steg genom ett fortsatt arbete i ett projekt för att på sikt formalisera 

en ordinarie organisation kring ett investeringsfrämjande arbete i 

Västernorrland. 

Projektets ska arbeta med 4 utvecklingsområden  

- Effektiva etableringsprocesser 

- Stärkta strategiska nätverk 

- Hållbara etableringar 

- Business retention.(Expansionsinvesteringar av utlandsägda företag 

som redan finns i regionen)   

Socialt perspektiv 

Det nya projektet knyter till sig fler kvinnliga branschexperter som kan ge 

perspektiv och infallsvinklar som är till nytta för verksamheten. Utifrån att vi 

också är i behov av att knyta till oss mer branschkunniga individer inom 

projektets fokusområden skulle ett branschråd med företrädesvis kvinnliga 

medlemmar bidra till projektet ur flera perspektiv. 

Ekologiskt perspektiv 

Projektets åtgärder är inriktade på att skapa energieffektiva lösningar för att 

åstadkomma en mer hållbar utveckling. Således är det horisontella kriteriet 

gällande miljö och ekologisk hållbarhet tydligt i centrum i insatsområdet. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Hållbarhersperspektivet genomsyrar projektet och utvecklingsarbetet. 

Ekonomisk tillväxt förutsätter hållbar god produktivitetsutveckling och en 

hållbar ekonomisk bärkraft i satsningar.   

Ekonomi och finansiering 

Samtliga kostnader belastar samhällsavdelningens budget enligt följande; 

För år 2019 med 51.671 kr, år 2020 med 70.419 kr, år 2021 med 70.419 kr 

samt år 2022 med 15.116 kr. 

Måluppfyllelse 

Projektet stöds av länets regionala utvecklingsstrategi RUS och ligger helt i 

linje med programmets prioriterade övergripande mål: Stärkt 
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innovationsförmåga – Västernorrland ska stå stabilt i konkurrensen och ha 

ett näringsliv med hög kompetens, kreativitet och förnyelsekraft. 

Insatserna i projektet går även i linje med Business Swedens strategi, 

– Utländska direktinvesteringar utgör en grundstomme i den svenska 

ekonomin, vilket tydligt illustreras av det faktum att utländska företag står 

för närmare hälften av Sveriges varuexport. Mot bakgrund av den 

internationella konkurrensen om investeringar är det viktigt att en nära 

samverkan sker mellan investeringsfrämjande aktörer på nationell, regional 

och lokal nivå för att stärka Sveriges, regionen och kommunens erbjudande 

till utländska företag. 

Källhänvisning: Delbetänkande av utredningen för ett effektivt offentligt främjande av 

utländska investeringar (SoU2018-56) Rapport när företagen investerar (Business Sweden) 

Samråd 

Samråd har förts mellan länets kommuner på Tillväxt- och 

Näringslivschefsnivå. 

Beslutsunderlag 

Projektansökan High Coast Invest, Investeringsfrämjande i Västernorrland 

2019 – 2021, Dnr KS 2019/77. 

Budgetunderlag 

Medfinansieringsintyg 

Beslutet skickas till 

High Coast Invest 

Samhällsavdelningen 

Ekonomiavdelningen 
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§ 11 Dnr KS 2018/798 

Uppföljning 2018 och tidsplan 2019 av handlingsplan 

för kompetensförsörjning 2018-2022 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beslut 

1. Godkänna rapporten uppföljning 2018 av handlingsplan för 

kompetensförsörjning 2018-2022, diarienummer KS 2017/542.  

2. Fastställa tidsplan 2019 utifrån antagen handlingsplan för 

kompetensförsörjning 2018-2022.   

Ärendet 

Kramfors kommuns handlingsplan för kompetensförsörjning gäller för 

perioden 2018-2022, diarienummer KS 2017/542. Den handlar om hur 

Kramfors kommun som arbetsgivare ska arbeta för att rätt kompetens ska 

finnas på rätt plats och för att på så sätt kunna erbjuda en välfärd av god 

kvalité för alla som bor i och besöker Kramfors kommun. 

Uppföljningen år 2018 redovisar de aktiviteter som genomförts under 2018.  

Uppföljningen har skett genom förfrågningar till de som arbetat med 

respektive fråga i förvaltningarna.  

Tidsplan för 2019 visar de aktiviteter som planeras för 2019 samt vilka som 

ansvarar för genomförandet.  

Ekonomi och finansiering 

Föreslagna aktiviteter inryms inom befintlig ekonomisk ram. 

Måluppfyllelse 

För att kommunen ska kunna erbjuda en välfärd av god kvalité behöver 

kommunen kompetenta medarbetare som utvecklas och trivs på jobbet. 

Handlingsplanen för kompetensförsörjning bidrar till att skapa 

förutsättningar för att Kramfors kommun ska upplevas som en attraktiv 

arbetsgivare och den lyfter fram konkreta aktiviteter för att nå den 

måluppfyllelsen. Uppföljningen och tidsplanen bidrar till att kvalitetssäkra 

arbetet. 
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Samråd 

Uppföljningen för 2018 och tidsplanen för 2019 har presenterats i HR-rådet 

den 28 november och kommer att tas upp i centrala samverkansgruppen den 

14 december. Tidsplanen för 2019 kompletterades efter diskussion i HR-

rådet med en aktivitet för delområdet bredda rekryteringen. Aktiviteten som 

kompetterades handlade om att utveckla samarbetet med arbetsförmedlingen 

för att skapa bättre förutsättningar för praktikplaceringar och olika former av 

anställningsstöd. 

Beslutsunderlag 

Uppföljning år 2018 av handlingsplan för kompetensförsörjning 2018-2022, 

diarienummer KS 2018/798 

Tidsplan för 2019 – Handlingsplan för kompetensförsörjning 2018-2022, 

diarienummer KS 2018/798 

Beslutet skickas till 

HR-avdelningen 

Respektive nämnd 
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§ 12 Dnr KS 2018/711 

Ansökan om verksamhetsbidrag – stöd till 

avtalsförening 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beslut 

Återremittera ärendet. 

Ärendet 

Nordingrå Konstnärsverkstad, NKV, har inkommit med en ansökan om 

verksamhetsbidrag, i form av stöd till 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 i kommunen, finns dock 

ingen möjlighet att under 2019 bevilja den typen av stöd. 

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. 

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. 
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Samråd 

Ninni Mellander, chef Kulturenheten, har vidtalats. Kulturenheten har i 

många år stöttat Nordingrå Konstnärsverkstad, men inte haft möjlighet att ge 

ett årligt driftsstöd. 

Yrkande 

Jan Sahlén (S) yrkar på återremiss av ärendet med motiveringa att ”Ärendet 

behöver ses över utifrån inkonsekvens i ärendebeskrivningen. Kommunen 

behöver stötta och synliggöra våra kulturella och kreativa företag och om 

möjligt förbättra infrastrukturen för dessa samt behöver ärendet koppla 

samman med de ambitioner som uttrycks i Viljeinriktning och Program för 

Kultur”. 

Beslutsunderlag 

Ansökan om verksamhetsbidrag-stöd till avtalsförening och verksamhetsplan 

2019 

Beslutet skickas till 

Samhällsavdelningen  

Nordingrå Konstnärsverkstad. 
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§ 13 Dnr KS 2018/842 

Remissvar - långtidsplan 2020-2023 till 

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beslut 

Anta remissyttrande av långtidsplan 2020-2023. 

Ärendet 

Kollektivtrafikmyndighetens planeringsprocess för kollektivtrafiken i länet 

innehåller upprättandet av en s.k. långtidsplan. Långtidsplanen innefattar 

åtgärder över en period om tre år vilka ska syfta till att förverkliga de 

ambitioner och målsättningar som finns fastställda i det regionala 

trafikförsörjningsprogrammet. Det handlar om åtgärder inom exempelvis 

trafikutbud, resenärsinformation och IT-system. Kollektivtrafikmyndigheten 

samlar behov från kommunerna genom en så kallad behovsframställan som 

genomfördes i oktober 2018. Detta ligger därefter till grund för 

långtidsplanen. 

Långtidsplanen för perioden 2020-2023 är nu ute på remiss och svar ska vara 

Kollektivtrafikmyndigheten tillhanda senast 15 februari 2019. 

Sammanfattade synpunkter 

I långtidsplanen finns många av kommunens behov prioriterade och det är 

önskvärt dessa också tas med i den slutgiltiga versionen av planen. Orosmoln 

finns dock i form av en föreslagen besparing i regionens trafikutbud om 

2mkr vilket riskerar att drabba Kramfors kommun negativt. Om besparingen 

finns kvar i den slutgiltiga versionen bör den tydligt definieras och 

förtydligas så att dess effekter blir kända. 

Ekonomi och finansiering 

Neddragningar och försämringar kan medföra att kommunen måste 

komplettera sitt trafikutbud, vilket innebär kostnadsökningar. 

Måluppfyllelse 

Möjligheterna att uppnå kommunens egna målsättningar inom exempelvis 

minskade klimatpåverkande utsläpp kan minska om trafikutbudet reduceras. 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(27) 

Sammanträdesdatum 

2019-02-05 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Samråd 

Remissvaret har diskuterats inom samhällsavdelningen.  

Beslutsunderlag 

Långtidsplan 2020-2022, remissversion, Dnr 2018/842 

Remissvar Långtidsplan 2020-2023 

Beslutet skickas till 

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 
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§ 14 Dnr KS 2016/132 

Beslut om utställning för tematiskt tillägg till 

översiktsplan 2013 - Landsbygdsutveckling i 

strandnära lägen 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beslut 

1. Att utställningshandlingen godkänns. 

2. Förslaget till tematiskt tillägg till översiktsplan ställs ut under 

perioden 15 februari – 19 april 2019. 

Ärendet 

En översiktsplan kan ses som kommunens politiska viljeyttring för framtiden 

och är vägledande för beslut gällande användningen av mark- och 

vattenområden. Översiktsplanen ska utgöra ett stöd och underlätta för 

kommunen och andra myndigheter vid beslut i enskilda ärenden som gäller 

planering, byggande och resurshållning. En ändring av översiktsplanen kan 

göras genom ett tillägg för att tillgodose ett allmänt intresse, i detta fall 

områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.  

 

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen är ett tematiskt tillägg till 

översiktsplan 2013 och möjliggör områden där LIS kan utgöra skäl till att 

upphäva strandskyddet eller ge dispens från strandskyddet. Syftet med 

tillägget är att peka ut områden som är lämpliga för landsbygdsutveckling i 

strandnära lägen. Planen ska ge ett långsiktigt och hållbart strandskydd, som 

tar hänsyn till lokal och regional utveckling, utan att äventyra djur-, växt-, 

natur- och friluftsvärden. 

 

I förslaget till tematiskt tillägg pekas nio områden ut som bästa områden för 

LIS. 

 

Tillägget ställs ut enligt plan- och bygglagen, under utställningstiden 15 

februari – 19 april 2019. 
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Måluppfyllelse 

Planhandlingen stämmer väl överens med kommunens viljeinriktning som 

visar på en ambition att utveckla boendemiljöer och en hållbar besöksnäring. 

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen innebär att sjö- älvsnära lägen tas 

tillvara för attraktivt boende med funktionell tillgång till service och 

kommunikationer. Ny strandnära bebyggelse ökar även landsbygdens 

attraktivitet för näringsliv, turism och friluftsliv. 

 

I kommunfullmäktiges beslut om övergripande mål berörs LIS-planen främst 

av fokusområdet Medborgare och intressenter där följande 

framgångsfaktorer och mål är uppsatta:  

 

 Livsmiljön är god. 

 Kommuninvånarna är nöjda med den kommunala servicens kvalitet 

och omfattning. 

 Kommuninvånarna är nöjda med möjligheten att påverka. 

 Företagsklimatet är gott. 

Beslutsunderlag 

Utställningshandling av landsbygdsutveckling i strandnära lägen - tematiskt 

tillägg till översiktsplan 

Samrådsredogörelse - Landsbygdsutveckling i strandnära lägen  

Tematiskt tillägg till översiktsplan 2013 

Beslutet skickas till 

Samhällsavdelningen 

Miljö- och byggförvaltningen  

Tekniska avdelningen 

 


