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§ 109 Dnr: KS 2021/18 

Information 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen  

Beslut 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen får ta del av följande information: 

- Malin Rydmark, ekonomichef, informerar om delårsrapporten. 

- Susanne Königsson, chef samhällsavdelningen, informerar om 

företagsklimat och pågående arbete. 

- Maria Hedman, förvaltningschef, informerar om framtiden för 

överförmyndarnämnden. 

- Peter Carlstedt, kommundirektör, informerar om 

kommunledningsförvaltningens rapport.  

- Kommunstyrelsen ges möjlighet att ställa frågor med anledning av 

ärendelistan. 
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§ 110 Dnr: KS 2021/208 

Fördelning av ortsutvecklingsmedel hösten 2021 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

1. 208 000 kronor betalas ut till de två projekt som föreslås utifrån 

riktlinjens intentioner. 

2. Uppdra till avdelningschefen för samhällsavdelningen att besluta om 

fördelningen av kvarvarande medel utifrån riktlinjens intentioner.    

Ärendet 

Kommunfullmäktige har avsatt 1 500 000 kronor till ortsutveckling i mål- 

och resursplanen för år 2021. I april beslutade kommunstyrelsen att fördela 

1 213 750 kronor till 13 projekt i Kramfors kommun. Kvar till höstens 

ansökningsomgång finns 286 250 kronor. 

Medlen för ortsutveckling kan sökas av alla som har ett aktivt 

organisationsnummer och kan användas till investeringar och satsningar som 

bringar nytta, förskönar eller på annat sätt bidrar till att förverkliga Kramfors 

kommuns Vision 2031. Medlen kan även utgöra kommunens andel i 

projektansökningar som kräver offentlig medfinansiering.   

I riktlinjen framgår att Kramfors kommun vill ge förutsättningar till att 

orter/samhällen utvecklas runt om i kommunen, gärna i samverkan med 

olika intresseföreningar och näringslivet i området. Det kan handla om 

aktiviteter och åtgärder som är till nytta för många, som ökar kommunens 

totala attraktionskraft för boende och/eller näringsliv eller stärker områdets 

attraktivitet för barn och/eller ungdomar.  

Inför höstens ansökningsomgång har fyra ansökningar inkommit till 

Kramfors kommun. Av de 286 250 kronor som avsattes till ortsutvecklings-

medlen för hösten 2021 är förslaget att bevilja medel till två projekt. 

Summan för dessa två projekt uppgår till 208 000 kronor, vilket gör att  

78 250 kronor finns kvar att upparbeta av årets ortsutvecklingsmedel. 

Förslaget är att uppdra till chefen för samhällsavdelningen att besluta om 

kvarvarande medel utifrån riktlinjens intentioner.     
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För de projekt som ej beviljats medel inleds dialog med aktörerna om 

möjligheter till andra finansieringslösningar. 

Måluppfyllelse  

Beslutet ger högre kvalitet för kommuninvånarna, vilket också är ett av 

kommunens mål. Beslutet bidrar också till en god livsmiljö som är 

kommunstyrelsens mål.  

Beslutet bidrar till mål 3, 5, 10, 11 inom Agenda 2030.  

Barnrättsperspektivet har beaktats, i ansökan har de sökande beskrivit hur 

man tänkt kring barn- och ungdomsperspektivet.   

Ekonomi och finansiering 

Medlen tas ur samhällsavdelningens budget för samhällsutveckling. 

Samråd 

Inom samhällsavdelningen samt med tekniska avdelningen, miljö- och 

byggavdelningen. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1, förslag beslut ortsutvecklingsmedel höst 2021 

Bilaga 2, karta ortsutvecklingsmedel vår och höst 2021 

Bilaga 3, beslut kommunstyrelsen 2021-04-13 § 44, KS 2021/208 

Bilaga 4, riktlinje för ortsutvecklingsmedel 2021, Dnr. KS 2021/28 

Beslutet skickas till 

Samhällsavdelningen 

Tekniska avdelningen 

Miljö- och byggavdelningen 

Landsbygdsrådet 

Ungdomsrådet 

Föreningar och organisationer i Kramfors kommun 
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§ 111 Dnr: KS 2021/432 

Samverkansprojekt regional innovation och tillväxt 

Västernorrlands inkubator Bizmaker- 

Basfinansiering/Bryggfinansiering 2022 

Slutlig beslutsinstans  

Kommunstyrelsen 

Beslut 

1. Finansiera basverksamhet av BizMaker inkubator med 45 000 kr 

under 2022. 

2. Medfinansiera projektet Smart Samverkan med 105 000 kr under 

2022. 

3. Medlen tas från Samhällsavdelningens budget. 

4. Uppdra till samhällsavdelningen att tillsammans med regionen och 

andra intressenter att konkretisera en framtida regional organisation 

kring innovation under 2022. 

Ärendet 

Kramfors kommun var en av medfinansiärerna i EU-projektet VINK 2016- 

2018 som leddes av Åkroken Science park. Under projekttiden utvecklades 

verksamheten till Bizmaker, en regional inkubator för länets sju kommuner 

och Region Västernorrland. Projektet VINK var ett bra exempel på hur en 

region samlat kompetent affärsstöd i Bizmaker och samtidigt spridit sitt 

erbjudande till hela regionen.  

Kommunernas och Region Västernorrlands långsiktiga engagemang i att 

bygga upp ett innovationsstödssystem har mynnat ut i ett antal goda exempel 

som gynnat Västernorrlands län. Kommunstyrelsen fattade 2018 beslut om 

att medfinansiera ett nytt projekt, SPRINT (KS 2018/451) 2019 till 2021. 

Dock fattades beslut om att endast medfinansiera basverksamheten för 

Bizmaker år 2019 och 2020. Ett nytt beslut fattades i början av 2020 att 

finansiera basverksamheten ytterligare ett år. Bakgrunden till detta var 

aktörernas ambition att etablera ett långsiktigt stöd och finansiering ifrån 

länets kommuner i kombination med att sätta press på Bizmaker att arbeta 

strategiskt i hela länet med att bygga upp en ordinarie verksamhet som är väl 
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balanserad mot behov av innovation och acceleration. Kommunstyrelsen 

uppdrog i samband med beslutet att samhällsavdelningen, tillsammans med 

regionen och andra intressenter, konkretisera en framtida regional 

organisation kring innovation under 2020.  

Av flera skäl har processen dragit ut på tiden och länets kommuner och 

Region Västernorrland har inte klarat av uppdraget inom utsatt tid. Under 

övergångsperioden 2022 föreslår kommunledningsförvaltningen en fortsatt 

finansiering av bas- och projektverksamheten på samma nivå som tidigare 

år. Detta görs i samverkan mellan kommunerna i länet och Region 

Västernorrland.  

Därför föreslås fortsatt finansiering av basverksamhet för 2022 samt 

medfinansiering av projektet ”Smart samverkan” vars syfte är att inom 

regionens innovationsstödsystem öka flödet av idéer i systemet som kan leda 

till innovationer. BizMaker kommer i projektet att erbjuda affärsrådgivning 

till startups, att stötta etablerat näringsliv, akademin och offentliga aktörer 

med utvecklingsarbete i hela Västernorrland.  

Hur ser en regional tillväxtmotor i Västernorrland ut 2022? 

En modell för finansiering, styrning och innehåll av en regional tillväxtmotor 

processas just nu i en utredning som beställts av politiker i Västernorrland. 

Planen är att utredningen färdigställs och presenteras under hösten 2021. 

Resultatet här är på sikt avgörande för hur nivån, innehållet och 

bemanningen av en långsiktig etablering av en regional inkubator och 

science park kommer att se ut i regionen. 

Förvaltningens bedömning 

Vi behöver bli starkare inom Västernorrland och ta vara på nya idéer och 

innovationer som både följer och driver på samhällsutvecklingen i en för 

länet positiv riktning. Projektets övergripande mål är att långsiktigt etablera 

en regional inkubator som verkar för ökad tillväxt och innovationskraft. Det 

handlar om att attrahera fler företag till region Västernorrland genom att 

arbeta med innovation i ett bredare perspektiv och med ökat fokus på företag 

med en internationell tillväxtpotential. 

Om Bizmaker kan utgöra den aktören som klarar av att sätta upp och hålla i 

ett stabilt och lättillgängligt innovationssystem som är hållbart över tid - och 

vi och Bizmaker knäcker koden för hur vi på bästa sätt kan utveckla 

samspelet mellan näringsliv, akademi och civilsamhället kommer det att 

lyfta både Kramfors och länet. Kramfors kommun har behov av att ingå i en 
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regional inkubator för att stärka näringslivets förutsättningar att bidra till 

kommunal och regional utveckling. I en regional inkubator finns tillgång till 

den kompetens och de nätverk som kan ta innovativa idéer vidare på ett 

systematiskt, strukturerat sätt. Bizmaker erbjuder aktiviteter, kreativa 

kontorsmiljöer och effektiva processer för utveckling av människor, affärer 

och nya tillväxtbolag. Förutom olika program erbjuds nätverk och aktiviteter 

för att matcha inkubatorns ”startups” mot kapital och kompetens för att 

utveckla interna processer. Så här långt kan sägas att Kramfors utväxling av 

samarbetet med Bizmaker varit blygsamt och vi behöver därför intensifiera 

och fördjupa samarbete med Bizmaker. 

Måluppfyllelse 

Satsningen ligger i linje med Kramfors kommunövergirande mål, Agenda 

2030 och den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) med dess prioriterade 

områden och strategiska inriktning. Vidare stärker projektet näringslivets 

förutsättningar och bidrar till kommunal och regional utveckling.  

Förhoppningen är att attrahera fler företag till Västernorrland genom att 

arbeta med innovation i ett bredare perspektiv och med ökat fokus på företag 

med internationell tillväxtpotential. Utvecklingen av framtidens 

entreprenörer kommer ur ett hållbarhetsperspektiv innefatta insatser som 

långsiktigt ger positiva effekter på miljön.  

Beslutet bidrar främst till målen 4, 5, 8, 9, 10, 11 och 17 i Agendas 2030. 

Ekonomi och finansiering 

Satsningen innebär 150 000 kr för år 2022, medlen tas ifrån 

Samhällsavdelningens budget. 

Samråd 

Samråd har förts med tillväxt- och näringslivschefer i länet, tillväxtchef 

Region Västernorrland och inom samhällsavdelningen.   

Beslutsunderlag 

Projektansökan Smart samverkan 2022 

Beslutet skickas till 

Samhällsavdelningen och till Bizmaker; mona.sundin@bizmaker.se 

mailto:mona.sundin@bizmaker.se


 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(37) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-12 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 112 Dnr: MOB-2021-829 

Yttrande över betänkandet - Ett nytt regelverk för bygglov (SOU 

2021:47) 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

Kommunstyrelsen lämnar nedanstående synpunkter. 

Sammanfattning av synpunkter 

Betänkandets förslag på struktur och förtydligande i lagtexten är bra och gör 

det enklare att hitta och förstå.  

Det finns flera förslag på minskad lovplikt men dessa är krångliga och stäm-

mer inte med intentionerna att det ska vara lätt att göra rätt. Förslaget lägger 

väldigt stort ansvar på den enskilde som själv ska tolka detaljerade regelverk. 

Eftersom de flesta är angelägna att göra rätt skulle detta förslag markant öka 

efterfrågan på rådgivning. Utredningen säger att det kan leda till mer tillsyn-

särenden. Troligen kommer förslaget leda till stor ökning av tillsynsärenden, 

en ärendetyp som är obehaglig för byggherren och kräver mer tid än ett lov-

ärende av tillsynsmyndigheten. Det blir då också en omvänd bevisbörda då 

det är myndigheten som ska bevisa att det som byggs inte stämmer med vad 

man får göra. Det vore mycket bättre med en förenklad lovprocess som ger 

byggherren ett kvitto på att det som byggs blir rätt och inte kan ifrågasättas 

efteråt. 

Kommunen anser att det är bra med olika regler för bygglovfrihet men det 

ska det skilja mellan tätorter och landsbygdsområden. Betänkandets förslag 

på att ha olika regler för detaljplanerat och icke detaljplanerat område skulle 

leda till stora olikheter mellan grannar i tätorter då det ofta inte finns och hel-

ler inte behövs detaljplan i redan utbyggda områden. 

Betänkandet ger få möjligheter att ge bygglov med avvikelse från detaljplan 

trots att man får bygga lovfria byggnader som inte stämmer med detaljpla-

nen. Det är inkonsekvent och dessutom så finns ett stort behov av att kunna 
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ge bygglov som stämmer med syftet i äldre detaljplaner men får avvika i öv-

rigt. Alternativt behövs en förenklad detaljplaneprocess för att ändra eller 

upphäva mindre och/eller helt färdigbyggda detaljplaner. 

Det finns stora möjligheter att förenkla och effektivisera handläggningen av 

byggärenden. Betänkandet har gett en del ändringsförslag men det finns mer 

möjligheter. Dessa bör utredas ytterligare. 

Det finns flera förslag som kommer att innebära ökade kostnader för kom-

munen utan att det ges möjlighet till finansiering. De föreslagna lättnaderna i 

lovplikten ger lägre intäkter. Det kommer dessutom att ställa krav på mer 

rådgivning som inte leder till bygglov och mycket mer tillsynsärenden, båda 

arbetsuppgifterna ska skattefinansieras. Det föreslås också att kommunerna i 

översiktsplaner ska peka ut värdefulla kulturmiljöer och byggnader. Det krä-

ver stor arbetsinsats och landsbygdskommuner har oftast inte egen personal 

till allt utan måste ta hjälp av konsulter vilket också gör det mycket dyrt. 

Översiktsplan är också ett formellt dokument med en bestämd process som 

gör att det tar lång tid att ändra och det hinns inte med innan lagen föreslås 

träda i kraft.  

Kommunen avstyrker förslaget om att det ska krävas medgivande från För-

svarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 

vilket i praktiken skulle innebära ett veto för dessa myndigheter i de områ-

den som har betydelse för totalförsvaret 

Ärendet 

Betänkandet Ett nytt regelverk för bygglov – SOU 2021:447 Har remisstid 

fram till 21 oktober och Kramfors är remisskommun.  

Utredningens uppdrag har varit att göra en systematisk genomgång av regel-

verket för lov. Syftet är att skapa ett enklare, effektivare och mer ändamåls-

enligt regelverk som samtidigt säkerställer angelägna allmänna och enskilda 

intressen och ett långsiktigt hållbart byggande av bl.a. bostäder. 

Utredningens direktiv är uppdelat i fyra delar som kort kan sammanfattas i 

- När behövs bygglov och bygganmälan? 

- Vilken prövning behöver göras innan beslut? 

- Vad får man göra i strid med detaljplanebestämmelser? 

- Vilka ska höras i ärendet och vem ska ha rätt att överklaga? 
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Betänkandet innehåller förslag på ett helt omskrivet kapitel 9 i plan- och 

bygglagen som reglerar vad som är lovpliktigt och inte. Fler byggnader och 

åtgärder föreslås helt undantas från prövning medan det krävs bygglov för 

komplementbostadshus.  

 

Det är också ett helt omskrivet kapitel 6 i plan- och byggförordningen. Där 

regleras vilka tekniska åtgärder som ska anmälas. 

Betänkandet innehåller även förslag på förändringar i krav på kvalitetsansva-

rig och kontrollplaner, hur man bedömer vem som berörs av ärendet och att 

bara de som har lämnat synpunkter under handläggningen ska ha rätt att 

överklaga.  

Betänkandet innehåller också förslag på att det ska krävas medgivande av 

Försvaret och/eller Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för att 

kunna lämna bygglov inom områden med stort intresse för totalförsvaret. 

Ekonomi och finansiering 

Inga kostnader för yttrandet men om förslaget antas kommer det att bli 

kommunala kostnader för rådgivning och tillsyn samt för de utredningar som 

krävs för en utökad översiktsplan 

Beslutsunderlag 

Bilaga – Detaljerade synpunkter 

Beslutet skickas till  

Miljö och byggavdelningen som skickar det vidare. 
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§ 113 Dnr: KS 2021/403 

Hastighetsöversyn i Kramfors tätort 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

Godkänna rapporten som underlag till arbetet med nya trafikföreskrifter för 

Kramfors tätort. 

Ärendet 

Hösten 2020 påbörjades arbetet med en hastighetsöversyn för Kramfors 

tätort. Arbetet har genomförts av Samhällsavdelningen och Tekniska 

avdelningen. Startskottet för arbetet skedde genom den ansökan och det 

beslut om statlig medfinansiering av Kungsgatan som sker via 

stadsmiljöavtalet, där en av kommunens motprestationer är en 

hastighetssänkning i staden. 

Förslaget har tagits fram med hjälp av handboken Rätt fart i staden som 

Trafikverket tillsammans med SKL (2009) har tagit fram för att stödja 

kommuner i deras arbete med hastighetsöversyner och hastighetsplaner. 

Arbetet har resulterat i en rapport som innehåller ett förslag för nya 

hastigheter inom Kramfors tätort. De övergripande principerna kan ses i 

tabellen nedan, men bygger på att gatunätet har olika funktion och 

användning och de utifrån detta också får olika hastighetsgränser. Förslaget 

redovisas i sin helhet i rapporten. Rapporten är ett underlag för det fortsatta 

jobbet med trafikföreskrifter inom tätorten. De nya hastigheterna börjar inte 

gälla förrän det tagits formellt beslut om föreskrift för respektive 

gata/område. 

Tabell 1: Principer för nya hastigheter  

Gator i bostadsområden, gator i centrum och vid skolor och 

förskolor.  

30 km/h 

Gator längs huvudvägnät 40 km/h 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(37) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-12 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Gator längs huvudvägnätet där det är långt mellan 

korsningspunkter och där oskyddade trafikanter inte gör anspråk 

på sträckan, ex där gång- och cykelvägar är helt separerade och 

infarter från bostäder endast förekommer på enstaka platser 

60 km/h 

 

Under arbetsprocessen har möte skett med Polisen, Räddningstjänsten, 

Ambulansen, Kollektivtrafikmyndigheten, Trafikverket, NTF och VTG där 

förslaget presenterats och berörda fått möjlighet att lämna synpunkter.  

Agenda 2030 

Sänkta hastighetsgränser leder till direkta effekter i form av minskade 

utsläpp från motorfordonstrafiken i tätortsmiljö och konkurrensfördelar för 

gång- och cykeltrafik. Det betyder att fler människor på sikt kan tänkas gå 

och cykla om denna åtgärd genomförs tillsammans med andra åtgärder om 

kan påverka färdmedelsval. 

Barnrättsperspektiv 

Det har inte genomförts någon barnkonsekvensanalys. Men barn är i större 

utsträckning än andra ute i trafiken i form av oskyddade trafikanter vilket 

betyder att dessa drar fördelar av de nya hastighetsgränserna. Förslaget 

innebär generellt sänkta hastigheter jämfört med nuläget och det är så att 

oskyddade trafikanter får en betydligt trafiksäkrare miljö. Krockvåld och 

bromssträckor ökar med hastigheten vilket såklart påverkar trafiksäkerheten 

för särskilt oskyddade trafikanter. 

Ekonomi och finansiering 

Kostnaden för omskyltning i enlighet med förslaget beräknas till mellan 150 

– 300 000 kr beroende på omfattning. Finansiering ska ske genom enheten 

gata- och park som har budgeterat 300 000 kr för år 2022 och även för 2021 

har viss budget för skyltning. 

Samråd 

Polisen, Räddningstjänsten, Ambulansen, Kollektivtrafikmyndigheten, 

Trafikverket, NTF och VTG. Samtliga parter såg positivt på förslaget mest 

eftersom det förbättrar trafiksäkerheten. Kollektivtrafikmyndigheten påtalade 

dock att även trafikverket sänker hastigheter vilket såklart totalt sett kan 

påverka körtider för busstrafiken. Men än så länge var det inget behov av att 

förlänga körtider. 
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Under första halvan av september 2021 lades förslaget ut på kommunens 

Facebook och hemsida. Till detta efterfrågades allmänhetens synpunkter. 

Tjugo synpunkter inkom vilka sammanställdes i bilaga 3. Hastighetsförslaget 

justerades på två sträckor samt att en bullerutredning ska genomföras på en 

tredje sträcka. Dessa justeringar finns beskrivna i bilaga 3. 

Beslutsunderlag 

Rapporten Hastighetsöversyn Kramfors tätort 

Bilaga 1: Högupplöst bild av förslaget 

Bilaga 2: Rätt fart i staden 

Bilaga 3: Sammanställning inkomna synpunkter 

Beslutet skickas till 

Kollektivtrafikmyndigheten,  

Polismyndigheten,  

Regionen/Ambulansen,  

Räddningstjänsten,  

NTF,  

Trafikverket, 

Tekniska avdelningen, 

Samhällsavdelningen, 

Produktionsnämnden, 
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§ 114 Dnr: KS 2021/451 

Uppföljning av KPMGs lärande utvärdering av covid-19 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

1. Godkänna uppföljning av KPMGs lärande utvärdering av covid-19.  

2. Uppdra till kommundirektören att fortsättningsvis följa upp de åtgär-

der som krisledningsgruppen föreslagit.  

Ärendet 

Hösten 2020 gjorde KPMG en utvärdering av Kramfors kommuns hantering 

av coronapandemin på uppdrag av kommundirektör Peter Carlstedt. I 

rapporten presenterade KPMG ett antal rekommendationer för att förbättra 

framtida krishantering och speciellt hantering av pandemi och andra 

långvariga scenarion. Krisledningsgruppen har under hösten diskuterat 

rekommendationerna för att komma fram till mer konkreta förslag till 

åtgärder och ansvar för genomförande av dessa. I krisledningsgruppen har 

under coronapandemin följande funktioner ingått; kommundirektören, 

förvaltningscheferna för bildnings- och välfärdsförvaltningen, HR-chef, 

kommunikationschef samt beredskapssamordnare.  

En rapport har sammanställts och krisledningsgruppen har också prioriterat 

och tidsatt de åtgärder som ska genomföras.  

De högst prioriterade åtgärderna är  

 revidering av krislednings- och kriskommunikationsplanerna,  

 en utökad utbildning för chefer om arbetsledarrollen och 

grundläggande arbetsrätt samt att  

 skapa struktur för informationsflödet från förvaltningarnas 

ledningsgrupper till kommunikationsfunktionen.  

De prioriterade åtgärderna är relevanta för det kommunövergripande målet 

”En god verksamhet med effektiva processer”.  
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Ekonomi och finansiering 

Förslagen kräver ingen direkt finansiering eller har någon påverkan på 

ekonomin.  

Samråd 

Samråd har skett inom krisledningsgruppen.  

Beslutsunderlag 

KPMGs rapport ”Kramfors kommun_Lärande utvärdering covid-19”,  

KS 2021/59 

Rapporten - Uppföljning av KPMGs lärande utvärdering av covid-19. 

Beslutet skickas till 

Förvaltnings- och avdelningschefer 
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§ 115 Dnr: KS 2020/596 

Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 

2021 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

Lägga uppföljningen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Riktlinjen för styrning och ledning beskriver att den interna kontrollen är ett 

verktyg för att styra ekonomi och verksamhet mot avsedda mål och en 

naturlig del i vårt förbättringsarbete. Alla nämnder ska inför varje 

verksamhetsår anta en plan för internkontroll. Planen följs upp vid 

delårsbokslut och årsredovisning. 

För 2021 identifierade ekonomienheten och HR två kontrollpunkter som är 

gemensamma för kommunstyrelsen, bildningsnämnden och 

välfärdsnämnden. Utöver det har kommunstyrelsen identifierat två egna 

kontrollpunkter. 

För tre utav kontrollpunkterna har en delårsavstämning gjorts, 

kontrollpunkten som berör miljö-och byggavdelningen är fortfarande under 

arbete och kommer att redovisas vid helårsuppföljningen. 

Resultatet för 2021 visar på att den största delen av kommunstyrelsens inköp 

görs enligt gällande avtal, sett till den totala köpesumman så görs 74 % av 

inköpen enligt gällande avtal. En uppföljande kontroll kring avtalstroheten 

kommer att göras inför helårsuppföljningen.  

Gällande leverantörsfakturor så har det under den granskade perioden 

inkommit 45 påminnelser till kommunen. Utav dessa var det 24 st. (53 %) 

som avsåg fakturor som hade betalats, men betalats försent.  

Granskningen av utförandet av kostnadskontroll visar på att det finns 

förbättringsutrymme gällande antalet som utför kontrollen. Under den 

granskade månaden genomförde drygt 55 % av kommunens chefer 

kontrollen, resultatet varierar något mellan förvaltningarna. 
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Ekonomi och finansiering 

Beslutet påverkar inte ekonomin. 

Samråd 

Samråd har förts med ekonomi- och HR-enheten. 

Beslutsunderlag 

Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2021. 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Ledning och innovation  

Revisionen 
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§ 116 Dnr: KS 2020/559 

Delårsuppföljning av kommunstyrelsens 

verksamhetsplan 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

Lägga rapporten 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 delåret kan det konstateras att flera planerade aktiviteter och projekt har 

påbörjats och genomförts, medan några ännu inte har påbörjats och troligen 

kommer försenas. Målbedömningen är relativt försiktig och landar i de flesta 

fall på ”delvis uppnått. ” 

Under kommunchefens ansvar ligger utvecklings- samt omställningsmedel 

om ca 3 mnkr. Dessa medel kommer inte att utnyttjas helt vilket ger ett 

överskott på 1,5 mnkr 

Kommunstyrelsens resultatöverskott per sista augusti uppgår till 5,2 mnkr. 

Prognosarbetet genomförs med samtliga berörda chefer. Alla verksamheter 

prognostiserar att de kommer att hålla budget och vissa med ett överskott. 

Kommunledningskontoret och HR enheten som tillhör 

kommunledningskontoret kommer under året inte att utnyttja alla medel för  

chefsutbildningar. Även budgeterade medel för fackliga företrädare kommer 

att ge ett överskott för 2021. 

 

Samhällsavdelningen lämnar en prognos på 3,0 mnkr. Det beror främst på 

överskott inom verksamheterna skolskjutsar samt färdtjänst. Pandemin har 
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inneburit att under en stor del av året har undervisning bedrivits på distans 

vilket medfört att kostnaderna för skolskjutsar är betydligt lägre än budget. 

Även färdtjänstkostnaderna är betydligt lägre än budget för 2021. 

Ekonomi och finansiering 

Beslutet påverkar inte ekonomin.  

Samråd 

Inget samråd har förts. 

Beslutsunderlag 

Delårsuppföljning av kommunstyrelsens verksamhetsplan per 2021-08-31. 

Beslutet skickas till 

Revisionen 
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§ 117 Dnr: KS 2021/411 

Redovisning av motioner äldre än ett år som inte har 

besvarats 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 

Lägga redovisningen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Motioner har en särskild ställning när det gäller att värna demokratin i 

samhället. Motioner är enskilda politikers möjlighet att självständigt väcka 

ärenden i kommunen. Det är därför angeläget att dessa ärenden hanteras med 

respekt och den skyndsamhet som detta kräver.  

Enligt kommunallagen 5 kapitlet § 35 bör en motion handläggas så att 

kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år efter att motionen väckts. I 

kommunfullmäktiges arbetsordning (KS 2020/168 § 41) står det att 

kommunstyrelsen varje år ska redovisa till fullmäktige om motioner som inte 

beretts färdigt.  

En analys har gjorts 2021-09-21 som visar att inga motioner har passerat 

ettårsgränsen.  

Under 2020 har 13 motioner lämnats över från kommunfullmäktige för 

beredning. Samtliga har blivit slutligt behandlade i kommunfullmäktige. 

Under de 9 första månaderna av 2021 har 3 motioner överlämnats från 

kommunfullmäktige för beredning. Av dessa har 1 blivit slutligt behandlade 

av kommunfullmäktige. För två motioner pågår fortfarande beredning.  

Ekonomi och finansiering 

Inte relevant för ärendet 

Samråd 

Inget samråd har förts i ärendet 

Beslutet skickas till 

Kommunadministration 
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§ 118 Dnr: KS 2021/240 

Delårsrapport för Kramfors kommun, 2021-08-31 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 

1. Godkänna upprättad delårsrapport. 

2. Uppmana välfärdsnämnden att fortsätta arbetet med att genomföra 

åtgärderna i sina handlingsplaner för att anpassa verksamheten till 

beslutad budgetram. 

Ärendet 

Kramfors kommun har upprättat en delårsrapport inklusive prognos per 

2021-08-31.  

Resultatet per sista augusti var 49,9 mnkr, att jämföra med 43,6 mnkr 

motsvarande period 2020.  

Den ekonomiska helårsprognosen visar ett positivt resultat på 2,9 mnkr 

vilket är 12,1 mnkr sämre än budget. Jämfört med aprilprognosen är det en 

försämring med 5,3 mnkr. Kommunen klarar precis balanskravsresultat. 

Kommunfullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning uppnås delvis.  

Covid-19 viruset fortsätter att påverka oss och våra verksamheter mycket, 

och ingen ersättning från staten väntas. Välfärdsnämnden prognostiserar att 

det kommer att ha uppåt 23 mnkr i covid-kostnader vid årets slut. För att 

mildra den effekten och hjälpa nämnderna att nå en budget i balans har en 

tilläggsbudget beslutats på 25 mnkr till nämnder/styrelse. Det var möjligt 

tack vare den tillväxt som tog fart i den svenska ekonomin med fler arbetade 

timmar vilket gav mer skattemedel i år. Viktigt att se det som en möjlighet 

att fortsätta med handlingsplanerna och få en budget i balans. 

Bildningsnämndens prognos ligger på 0,4 mnkr. Välfärdsnämnden -13 mnkr 

och finansförvaltningen -5,0. Totalt står alla nämnder/styrelse för en 

prognosticerad budgetavvikelse på -12,4 mnkr.  

Det är av största vikt att det långsiktiga arbetet med handlingsplaner för att 

sänka kostnaderna fortsätter. Samt prioritera arbete med att vidta åtgärder för 
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att uppnå möjliga kortsiktiga effekter vilket vi alla i kommunen måste hjälpa 

till med.  

Måluppfyllelse 

Delårsrapporten är ett viktigt led i att följa upp kommunfullmäktiges 

beslutade mål.  

Samråd 

Samråd i november. 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport, 2021-08-31 

Beslutet skickas till 

Revisionen 

Samtliga nämnder 

  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(37) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-12 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 119 Dnr: KS 2021/116 

Svar på motion om upphandling 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 

 Attsats 1-4 anses besvarad. 

 Attsats 5 avslås. 

Ärendet 

Anna Strandh Proos och Johanna Zidén från Moderaterna i Kramfors 

kommun har inkommit med en motion om att underlätta för små företag att 

delta i kommunens upphandlingar samt utmaningsrätten. Motionärerna 

föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Kommunens upphandlingspolicy/riktlinjer omarbetas för att tydligt 

underlätta för små och medelstora företag att delta i kommunens 

upphandlingar.  

2. Upphandlingsenheten får i uppdrag att se över sina 

upphandlingsförfaranden.  

3. Säkerställa att små och medelstora företag och organisationer inte 

missgynnas eller diskrimineras av upphandlingskriterier. 

4. Kommunens upphandlingsenhet uppmuntrar genomförandet av fler 

innovationsupphandlingar parallellt med funktionsupphandlingar.  

5. Kommunstyrelsen utreder förutsättningarna för att Kramfors 

kommun genomför utmaningsrätten.   

 

1. I motionen föreslås att kommunens upphandlingspolicy/riktlinjer 

omarbetas för att tydligt underlätta för små och medelstora företag 

att delta i kommunens upphandlingar.  

En ny upphandlingsriktlinje är under revidering och den kommer även att 

kompletteras med nya rutiner. I ett utkast till riktlinjen finns det skrivet om 

https://portalen.kramfors.se/servicesupportochstod/varaarbetssatt/dokumentocharendehantering/arendehandboken/forslagtillbeslutallmannaradochinformation/skrivanvisningarforslagtillbeslut.4.368b1a811757f912d2b3305.html
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hur kommunen ska underlätta för små- och medelstora företag. Utkastet ska 

på remiss både hos förvaltningarna och till de politiska partierna.  

2. Upphandlingsenheten får i uppdrag att se över sina 

upphandlingsförfaranden. 

I Kramfors kommun är det ekonomienhetens upphandlare som leder och 

samordnar upphandlingsförfarandet och ser till att LOU följs. I det ingår att 

upphandlarna ifrågasätter de krav som ställs för att säkerställa att inga 

onödiga kvalificeringskrav finns med i förfrågningsunderlagen. En 

upphandling sker alltid i nära samarbete mellan inköpare/beställare och 

upphandlare.  

3. Säkerställa att små och medelstora företag och organisationer inte 

missgynnas eller diskrimineras av upphandlingskriterier. 

Det är redan i dagsläget ekonomienhetens och förvaltningarnas 

gemensamma ansvar att se till att inga onödiga krav ställs i upphandlingen. 

Kraven ska alltid stå i direkt förhållande till förväntad leverans. 

4. Kommunens upphandlingsenhet uppmuntrar genomförandet av fler 

innovationsupphandlingar parallellt med funktionsupphandlingar.  

Funktionsupphandlingar förekommer delvis redan idag och kombineras ofta 

med en traditionell upphandling. Innovationsupphandlingar efterfrågas inte i 

nuläget. Men att lära mer inom området skulle eventuellt öppna upp för fler 

alternativ vid upphandling om behov finns. Dock ska man vara medveten om 

att innovationsupphandlingar är betydligt mer tidskrävande och kostar mer 

än vanlig upphandling.  

5. Kommunstyrelsen utreder förutsättningarna för att Kramfors 

kommun genomför utmaningsrätten. 

Den politiska majoriteten i kommunen ser inte behovet av en utmaning i 

välfärdsuppdragen. Majoriteten vill fortsätta driva bl.a. vård, skola och 

omsorg i egen regi så långt det är möjligt. 

Flera kommuner som infört utmaningsrätten tycker att det är kostsamt och 

resurskrävande och att det inte lett till synbara förbättringar. 

Ekonomi och finansiering 

Beslutet påverkar inte ekonomin. 

Samråd 

Inget samråd har förts.  
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Beslutsunderlag 

Motion från Anna Strandh Proos och Johanna Zidén daterad 2021-02-25 

Beslutet skickas till 

Motionären 
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§ 120 Dnr: KS 2021/450 

Upphöra med krisledningsnämnden 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 

1. Godkänna redovisning av krisledningsnämndens arbete. 

2. Upphöra med krisledningsnämnden.   

Ärendet 

Vid en extraordinär händelse kan krisledningsnämnden aktiveras. I Kramfors 

kommun är kommunstyrelsens arbetsutskott tillika krisledningsnämnd. Kris-

ledningsnämndens ordförande, eller i dennes frånvaro vice ordförande, fattar 

beslut om krisledningsnämnden ska träda i funktion.  

Krisledningsnämnden ska endast aktiveras om ordinarie beslutsvägar inte 

räcker till och det finns särskilda behov, exempelvis när det finns behov av 

snabba politiska beslut. Krisledningsnämnden kan fatta beslut om  

 att ge ekonomiskt stöd till enskilda 

 kommunen behöver begära hjälp från annan kommun  

 åtgärderna får betydande ekonomiska konsekvenser och det finns 

behov av att ställa ekonomiska resurser till förfogande 

 om kommunala verksamheter inte kommer överens om hur resurser 

ska fördelas eller om vilka åtgärder som ska prioriteras  

I  april 2020 aktiverades krisledningsnämnden genom delegationsbeslut av 

kommunstyrelsens ordförande på grund av den då rådande bristen på skydds-

utrustning KS 2020/262. Krisledningsnämnden fattade därefter beslut 2020-

04-21 om att ställa sig bakom samordning och fördelning av skyddsutrust-

ning i Västernorrlands län, KS 2020/263. 

2020-11-12 beslutade krisledningsnämnden om särskild riktlinje för medar-

betare med anledning av den ökade smittspridningen av Coronaviruset, KS 

2020/581. Beslutet gällde till 2021-01-31 och kommundirektören fick dele-

gation att fatta beslut om förlängning. Därefter har inga ytterligare beslut fat-

tats av krisledningsnämnden.  
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Utvecklingen av coronapandemin har under sommaren 2021 avstannat med 

en lägre smittspridning som medfört att hanteringen av pandemin bedöms 

kunna ske inom ordinarie verksamhet. Kommunen har också byggt upp ett 

lager av skyddsutrustning som ska minska risken för brister vid en ny pan-

demi under förutsättning att det inte krävs helt andra produkter.  

Till ärendet bifogas en förteckning över beslut som fattats med anledning av 

pandemin fram till och med 2021-08-23. Det handlar om såväl 

Krisledningsnämndens beslut som delegationsbeslut fattade av 

nämndsordförande eller tjänsteperson men även av så kallade 

verkställighetsbeslut som fattats löpnade under hela pandemin. 

Förteckningen gör inte anspråk på att vara fullständigt komplett men den ger 

en god bild av vad som skett och vilka beslut som fattats. 

Ekonomi och finansiering 

Ej relevant.  

Samråd 

Samråd har förts med förvaltningscheferna för bildnings- och välfärdsför-

valtningen.  

Beslutsunderlag 

Sammanställning av beslut med anledning av coronapandemin. 

Beslutet skickas till 

Beredskapssamordnaren 

Revisionen  
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§ 121 Dnr: 2021/22 

Rapport från kommunledningsförvaltningen 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

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

Ärendet 

Kramforsbon 

Redovisning av arbetet med befolkningsförändring, målsättningen från 

Kommunfullmäktige om att 2025 ha Västernorrlands bästa företagsklimat, 

besöksnäringen samt en omfattande redovisning av avdelningens pågående 

arbete. I den här rapporten lyfts arbetet med socioekonomisk utsatthet, 

brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete och förebyggande 

suicidarbete. 

Medarbetare 

Vid jämförelse av augusti 2021 med samma period ifjol har antalet 

tillsvidareanställda ökat med 25 medarbetare, samtidigt som tidsbegränsade 

anställningar exklusive vikariat har minskat med 5.  

Sjukfrånvaron för perioden januari till augusti har minskat från 8,61 % till 

7,96 %. 

Rapporten redovisar även arbetsläget för de fem särskilda uppdrag som 

utdelats och den samlade bedömningen är att vi är på väg men det är ett 

långsiktigt arbete och något som behöver läggas upp i en flerårsplan. Alla 

aktiviteter kan inte genomföras på ett år för det skulle inte heller 

verksamheten mäkta med.  

Ekonomi 

Ingen rapport denna månad. Hänvisning till delårsrapport 2021-08-31. 

Jämställdhet 

Redovisning av programmet för jämställdhet och dess sex prioriterade 

områden med utgångspunkt från de sex jämställdhetspolitiska målen. 

Kapitlet informerar också om kommunens deltagande, som modellkommun, 
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i SKR:s satsning på modellkonceptet för jämställdhetsintegrering, med målet 

att jämställdhetsperspektivet alltid ska övervägas när beslut fattas. Bakgrund 

och exempel på genomförda aktiviteter, nuläge och önskvärt läge redovisas. 

Det fortsatta arbetet ska implementeras i ”linjen” genom uthållighet och 

rimliga utvecklingssteg, ett politiskt tryck samt kunskapsuppbyggnad.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens rapport, 2021-10-12 

Bilaga – Personalnyckeltal-sept21 

 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Förvaltningschefer 

Revisionen 

Kommunfullmäktige 
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§ 122 Dnr: KS 2021/16 

Anmälan om delegationsbeslut 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

Notera delegationsbesluten till protokollet. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande, utskott och 

tjänstemän enligt delegationsbestämmelser antagna av kommunstyrelsen. 

Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen, men redovisningen innebär 

inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa besluten. Däremot står 

det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.  

 

 Delegationsbeslut Styrnäs Fordonshistoriska Förening 2021 

 Delegationsbeslut Kulturarrangemangsbidrag, Östbygdens byförening 

 Delegationsbeslut övrigt kulturstöd, Sandökravallerna ATR 

 Miljö och bygg 

 Diarienummer Rubrik 

2020 189 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd - Slutna sällskap  
2021 530 Beslut om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten  
2021 1 Beslut om ändrade tillsynsavgifter pga pandemin  

2021 1218 Beslut om kompost och förlängt hämtningsintervall sopor  
2021 593 Beslut om BDT-avlopp  
2019 436 Beslut om avlopp för WC+BDT  
2021 686 Beslut om avlopp för WC+BDT  
2021 1176 Beslut om avlopp för WC+BDT  

2021 753 Beslut om avlopp för WC+BDT  
2021 1059 Beslut om avlopp för WC+BDT  
2021 1207 Beslut om avlopp för WC+BDT  
2019 784 Beslut om avlopp för WC+BDT  
2019 684 Beslut om avlopp för WC+BDT  
2021 1052 Beslut om avlopp för WC+BDT  
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2021 996 Beslut om avlopp för WC+BDT  
2021 987 Beslut om avlopp för WC+BDT  
2021 978 Beslut om avlopp för WC+BDT  
2021 786 Bygglov för fritidshus  
2021 1099 Startbesked för eldstad  
2021 531 Slutbesked eldstad  
2021 952 Bygglov för bostadshus och garage  
2021 764 Startbesked för bostadshus  
2021 960 Föreläggande om komplettering av handlingar  

2021 700 Ansökan avvisas  
2021 1198 Startbesked för en stoltrapphiss  
2021 712 Slutbesked eldstad  
2021 1150 Startbesked för eldstad  
2021 1106 Föreläggande om komplettering av handlingar  
2021 1186 Startbesked för eldstad  
2021 726 Föreläggande om komplettering av handlingar - nr 2  
2021 1054 Startbesked för Attefallshus med bastu  
2021 718 startbesked för fritidshus och eldstad  
2021 759 Bygglov för fritidshus och två gäststugor  

2020 460 
Interimistiskt slutbesked för ändrad användning av Kramfors 
Järnhandel till kontorslokal samt nybyggnad av parkeringsplatser  

2021 1061 Bygglov för ersättande av båthus med bastu  

2021 1061 Startbesked för ersättning av båthus  
2021 1108 Bygglov och Startbesked för tillbyggnad vagnslider  
2021 1039 Slutbesked eldstad  
2021 1049 Startbesked för pelletspanna  
2021 46 Slutbesked eldstad  
2021 691 Bygglov och Startbesked för förråd, växthus, mur/plank  
2020 292 Slutbesked för gäststuga  
2021 1102  Föreläggande om komplettering av handlingar  
2021 1169 Startbesked för eldstad  
2021 1189 Startbesked för eldstad  
2017 2077 Slutbesked för garage  
2021 1205 Startbesked för Attefallstillbyggnad  

2021 688 Föreläggande om komplettering av handlingar  
2020 906 Slutbesked för tillbyggnad av bostadshus  
2021 596 Startbesked för Attefallstillbyggnad och burspråk  
2021 1114 Föreläggande om komplettering av handlingar  
2021 474 Interimistiskt slutbesked fram till 2021-09-22  
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2021 474 
Slutbesked för ändrad användning av 
del av industrilokal till padelhall med 2st Padelbanor  

2021 1196 Föreläggande om komplettering av handlingar  
2020 568 Slutbesked för garage  
2021 15 Bygglov för fritidshus  
2019 966 Slutbesked för komplementbyggnad kontor/förråd  
2020 716 Slutbesked för toalettbyggnad  
2021 1047 Bygglov för 6 stycken sjöbodar och ett förråd  
2021 1173 Föreläggande om komplettering av handlingar  

2021 1138 Startbesked Attefallshus  
2021 542 Startbesked för fritidshus  
2020 1521 Slutbesked för fritidshus  
2020 1546 Slutbesked för fritidshus  
2021 1000 Bygglov för fritidshus  

2021 775 
Bygglov för tillbyggnad av 20st stugor med dusch och toaletter - 
Norrfällsvikens camping  

2021 
 

1141 Bygglov för fritidshus  

2021 214 
Startbesked för tillbyggnad av ladugård, slakteri och slakthall - Br. 
Jakobssons Slakteri AB  

2021 182 Slutbesked för ändrad användning av lokal/restaurang till gym  
2021 291 Slutbesked för förråd  

2021 410 Slutbesked för plank  
2021 992 Slutbesked eldstad  
2020 811 Slutbesked för tillbyggnad av Räddningsgymnasiet - fläktrum  
2021 999 Slutbesked eldstad  
2021 1132 Startbesked för tillbyggnad av bostadshus, stoltrapphiss  
2020 651 Slutbesked eldstad  
2021 624 Bygglov och startbesked för garage  
2021 1181 Bygglov och Startbesked för Carport  
2021 1034 Bygglov och Startbesked för parkeringsplatser - laddplats  
2021 611 Slutbesked för Info- och vändplats - länsstyrelsen  
2021 1190 Föreläggande om komplettering av handlingar   
2018 822 Slutbesked fritidshus  
2021 1058 Föreläggande om komplettering  

2021 1058 Bygglov och startbesked för fasadändring  
2021 1002 Bygglov för fritidshus  
2021 1127 Startbesked för eldstad  
2021 1112 Startbesked för eldstad  
2021 1074 Startbesked rivning av bostadshus  
2021 993 Startbesked för rivning av fritidshus  
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2021 728 Startbesked för eldstad  
2021 1126 Bekräftelse på anmälan om håltagning - Ur & Penn  
2021 1007 Bekräftelse på anmälan om microblading - Salong Fix It  

2021 1219 
Bekräftelse på anmälan om att använda kniv vid klippning -Salong 
Viktoria   

2021 1204 Beslut om registrering av Kalles Pizzeria  
2021 1214 Kontrolltid och årlig avgift Kalles Pizzeria  
2021 1160 Beslut om registrering av restaurang - Heviaraya Restaurang AB  
2021 1117 Beslut om inklassning och årlig kontrollavgift - Hillside Kitchen  

2021 1212 Beslut om förlängning av sanitetsintyg 1 månad - Merweborg  

2021 894 
Svar på remiss om ny föreskrift om träskyddsbehandling med 
kemikalier  

2021 1172 
Positivt yttrande över marknadsdagar och aktiviteter på torget i 
Kramfors under hösten/vintern 2021  

2021 1197 Positivt yttrande angående förlängd igångsättningstid - Vitberget  
2021 934 Positivt yttrande ang. vattenverksamhet - rep av pålar  

2021 1008 
Yttrande om behov av komplettering av ansökan om nytt tillstånd, 
Nylands avloppsreningsverk  

2021 1227 Beslut om lagring av schaktmassor  
2021 1016 Planbesked för upphävande av Strinne  

2019 1347 
Beslut om att godkänna samrådsredogörelsen för 
planprogrammet.  

2021 1109 strandskyddsdispens brygga  
2021 884 Strandskyddsdispens bastu och fiskebod  
2021 900 Föreläggande om komplettering av handlingar  
2020 863 Föreläggande om rivning och uppstädning - Sandvikens bandyplan  
2021 1134 Beslut om bergvärmepump  
2021 1098 Beslut om bergvärmepump  
2021 1235 Beslut om bergvärmepump  
2021 1171 Beslut om jordvärmepump  
2021 1107 Beslut om jordvärmepump  
2021 1177 Beslut om bergvärmepump  
2021 1231 Beslut om bergvärmepump  
2021 1179 Beslut om bergvärmepump  
2021 1159 Beslut om bergvärmepump  

2021 1080 Beslut om bergvärmepump  
2021 1070 Beslut om bergvärmepump  
2021 1124 Beslut om bergvärmepump  
2021 1154 Beslut om bergvärmepump  
2021 1135 Beslut om bergvärmepump  
2021 1203 Beslut om bergvärmepump  
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2021 1136 Beslut om bergvärmepump  
2021 1101 Beslut om bergvärmepump  
2021 1217 Beslut om bergvärmepump  
2021 1123 Beslut om bergvärmepump  
2021 1143 Beslut om bergvärmepump  
2021 1167 Beslut om bergvärmepump  
2021 1210 Beslut om bergvärmepump  
2021 1129 Beslut om bergvärmepump  
2021 1162 Beslut om bergvärmepump  
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§ 123 Dnr: KS 2021/15 

Delgivning 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Beslut 

Notera delgivningarna till protokollet. 

Ärendet 

1. BN 210922 § 58 Skolchefens rapport september 2021 

2.  Protokoll 2021 -09-15 § 42 Uppföljning av produktionsnämndens 

Verksamhetsplan per 31 augusti 2021 

3.  Kommunhus 210924 § 3 Uppdrag avseende styrdokumen 

4.  Produktionsnämndens delårsrapport 2021-08-31 

5.  Revisorernas Projektplan delårsbokslut och årsredovisning 

6. Protokoll 2021-09-15 §43 

7.  Protokoll KSAU 28 september 

8.  Styrelseprotokoll Kommunhus AB 24 september 

9.  Skolchefens rapport september 2021 


