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 Dnr KS 2018/15 § 1

Allmänhetes frågestund 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande 

Lägga frågorna med svaret till handlingarna. 

Ärendet 

Medborgare P-O Lundkvist ställer följande frågor till kommunstyrelsens 

ordförande Jan Sahlén (S). Frågorna och svaren i korthet var: 

-Varför är tågstationen låst nattetid? 

Jan Sahlén svarar att frågan ska ses över. 

-Om det var klokt att sälja Kramfors Energiverk till E-on? 

Jan Sahlén svarar affären skedde före hans tid men den var bra utifrån 

kommunens ekonomi och det gav ett bra tillskott i pensionsstiftelsen. 

-Hur går det med pensionsstiftelsen? 

Jan Sahlén svarar att det går bra med pensionsstiftelsen, och den har ett 

kapital på 130 miljoner kronor.  
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 Dnr KS 2017/236 § 2

Nytt arkivreglemente med föreskrifter för arkivvården i 

Kramfors kommun 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande 

1. Upphäva arkivreglementet som antogs 2006-03-27. 

2. Anta nytt reglemente med föreskrifter för arkivvården. 

3. Uppdra till nämnderna och bolagens styrelser att fastställa sin 

arkivorganisation samt att revidera sina 

dokumenthanteringsplaner utifrån SKL:s gemensamma 

klassificeringsstruktur senast 1/1 2019. 

4. Uppdra till kommunens bolag att på nästa bolagsstämma anta 

reglementet med föreskrifter för arkivvård som ett ägardirektiv. 

Reservationer 

Sara Seppälä (SD), Gunnel Nordin (SD) och Lars Könberg (KD) reserverar 

sig mot beslutet. 

Sammanfattning 

Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen och 

arkivförordningen beslutar kommunfullmäktige om ett arkivreglemente. 

Arkivreglementet från 2006-03-27 behöver ersättas av ett nytt reglemente. 

Varje nämnd och styrelse (myndighet) ansvar för vården av sitt arkiv. 

Arkivlagstiftningen gör ingen skillnad mellan analoga eller digitala 

handlingar. 

Reglementet blir styrande för nämndernas dokumenthanteringsplaner som 

ger grund för gallringsbeslut. 

Kommuner som kommit längre i e-arkivfrågan visar på att hanteringen av 

information behöver standardiseras genom en gemensam klassificerings-

struktur. Strukturen bygger grunden för myndighetens informations- och 

arkivredovisning. Första steget mot ett digitaliserat arkiv är att anta ett nytt 

arkivreglemente med föreskrifter om arkivvård, nästa steg blir att nämnderna 
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reviderar sina dokumenthanteringsplaner utifrån Sveriges kommuner och 

landstings (SKL:s) klassificeringsstruktur för att underlätta hanteringen och 

arkiveringen av elektronisk information. Fortfarande skrivs elektronisk 

information ut på papper och arkiveras analogt i kommunens centralarkiv. 

Kramfors kommun saknar idag både system och en organisation som kan ta 

hand om digital information till eftervärlden. Nu gäller det att börja planera 

för hur informationen ska arkiveras och förvaltas in i framtiden. En av våra 

utmaningar blir att planera för och säkerställa ett långsiktigt bevarande och 

att den information som ska bevaras kan hanteras, lagras och återsökas på ett 

säkert och effektivt sätt. 

Ärendet 

Förvaltningarna arbetar för att digitalisera sina processer i en allt större 

utsträckning. Hur lagstiftningen ska tillämpas och hur arkivhanteringen ska 

organiseras på ett ändamålsenligt sätt är nu angelägna frågor. Därför uppstår 

behovet av att upprätta nya regelverk som tydliggör ansvarsfördelningen och 

tydligare konkretiserar arkivlagens krav. Det nya reglementet grundar sig på 

de nya rekommendationerna från Riksarkivet och SKL. 

Utmaning att gå från det analoga arkivet mot ett digitalt 

Historisk sett har kommunerna hanterat papper i sin administration vilket 

med tiden slutarkiverats i kommunens centralarkiv. Men digitaliseringens 

framfart det senaste decenniet ställer oss nu inför stora utmaningar. Våra 

medborgare använder i allt större grad den digitala öppenheten och de 

digitala tjänster som erbjuds av oss som myndighet. En av våra utmaningar 

blir att säkerställa ett långsiktigt bevarande och att den information som ska 

bevaras kan hanteras, lagras och återsökas på ett säkert och effektivt sätt. Att 

hantera och arkivera elektronisk information är ett komplext åtagande då det 

gäller att planera för hur informationen ska arkiveras och förvaltas in i 

framtiden. 

Arkivvården 

Arkivverksamheten i kommunen bygger på en ansvarsfördelning mellan 

fullmäktige, nämnderna/styrelserna och arkivmyndigheten utifrån de ramar 

som anges i arkivförfattningarna och kommunallagen. I kommunen ansvarar 

varje nämnd och styrelse (myndighet) för vården av sitt arkiv. Enligt 

arkivlagen är arkiven de handlingar som förvaras hos en myndighet och är 

inkommen till eller upprättad i verksamheten. Handlingar är allt som 

innehåller information av något slag. Det kan vara texter, bilder eller 
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information lagrad på annat sätt, till exempel i en dator eller på ett USB-

minne. 

Kommunens olika myndigheter har en skyldighet att arkivera information, 

oberoende om det är ett pappersdokument eller en digital fil. Samhället står 

nu inför en digital revolution där papper som medium trängs undan av 

elektronisk information, men fortfarande skrivs denna elektroniska 

information ut på papper och arkiveras i kommunens centralarkiv.  

Pilotprojekt 

För att möta digitaliseringens framfart driver därför kommunlednings-

förvaltningen ett avgränsat pilotprojekt där förvaltningen vill ta kontroll över 

vilka handlingar som hanteras inom myndigheten. Ett projekt som indirekt 

blir en förstudie mot en digitalisering av arkiv och informationsförsörjning. 

Projektet har visat att kommunen behöver ta fram och föreslå en gemensam 

struktur för våra dokumenthanteringsplaner som är nödvändig inför en 

digitalisering av våra arkiv. I projektet utreds även förutsättningar och 

framtida behov av resurser för ett digitalt bevarande för att slutligen nå en 

komplett digital arkivering.  

Styrande dokument 

Ett första led i pilotprojektet har varit att se över de styrande dokument som 

finns inom området. Kramfors kommuns nuvarande arkivreglemente är från 

2006 och behöver uppdateras för att följa de rekommendationer för arkiv i 

kommuner som har utfärdats av Riksarkivet och Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL). 

Enligt arkivlagen är det kommunfullmäktige som meddelar föreskrifter om 

arkivvården i kommunen med stöd av arkivlagens§16. Det viktigaste 

instrumentet för kommunens arkivvård är arkivreglementet där arkiv-

myndighetens och övriga myndigheters ansvar och skyldigheter för sina 

arkiv tydliggörs. Arkivreglementet blir styrande för nämndernas 

dokumenthanteringsplaner. I dokumenthanteringsplanen ges anvisningar om 

förvaring, sortering och sökvägar till alla handlingstyper som förvaltningarna 

hanterar i sin verksamhet. Dokumenthanteringsplanen blir dessutom 

nämndens gallringsbeslut (dvs. reglerar vilka handlingar som ska bevaras 

och vilka handlingar som ska förstöras och när).  
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Klassificeringsstruktur 

För att på lång sikt kunna bevara elektroniskt lagrad information krävs ett 

genomtänkt tillvägagångssätt. De kommuner som kommit längre än oss i e-

arkivfrågan visar på att hanteringen av information behöver standardiseras. 

Detta kan uppnås genom en klassificeringsstruktur som skapas med 

verksamhetens processer som grund. Strukturen byggs upp utifrån de 

lednings- och stödprocesser samt kärnprocesser som kan identifieras i 

kommunens verksamhet. En gemensam klassificeringsstruktur ger grunden 

för myndighetens informations- och arkivredovisning. Den ska samordnas 

med registreringen av allmänna handlingar i diariet och med informationen i 

de ärendehanteringssystem som myndigheten använder.  

Klassificeringsstrukturen ersätter de diarieplaner man tidigare använt för att 

diarieföra handlingar, men den fungerar även som grund för 

dokumenthanteringsplaner och anvisningar för informationshanteringen. 

Anvisningar som komplement till arkivreglementet 

Som ett komplement till arkivreglementet kan anvisningar tas fram. 

Anvisningar för hur kommunens myndigheter ska arbeta med 

arkivbeständighet och arkivförvaring, detta för att möjliggöra att 

kommunens informationshantering sker på ett sätt så att vi kan säkerställa 

informationsförsörjningen för kommande generationer.  

Ekonomi och finansiering 

Beslutet om ett nytt styrande dokument föranleder i sig inget behov av 

ytterligare finansiering.  

Men Kramfors kommun saknar idag både teknik och organisation som kan ta 

hand om digital informationen till eftervärlden. En digitalisering av 

kommunens arkiv i form av tillgång till ett e-arkiv kommer att behöva både 

planering och även ytterligare finansiering. Nu gäller det att börja planera för 

hur informationen ska arkiveras och förvaltas in i framtiden.  

Måluppfyllelse 

Beslutet om att anta dels ett nytt styrande dokument och dels uppmana 

nämnderna att revidera sina dokumenthanteringsplaner är första steget för att 

stödja kommunens utmaning med att säkerställa ett långsiktigt bevarande. 

Samråd 

Arkivföreståndare.  
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Övriga förvaltningar i kommunen. 

Yttrande 

Lars Könberg (KD), Jan Sahlén (S), Sara Seppälä (SD) och Robert Larson 

(S) yttrar sig i ärendet. 

Yrkande 

Lars Köhnberg (KD) yrkar bifall till beslutspunkt 1, 3 och 4. Gällande 

beslutspunkt 2 yrkar Lars Köhnberg att kommunfullmäktige beslutar 

följande: ”Anta nytt reglemente med föreskrifter för arkivvården med 

tillägget att justkommunfullmäktiges möten och beslut även ska arkiveras 

med en papperkopia” 

Sara Seppälä (SD) yrkar bifall till Lars Köhnberg (KD) yrkande. 

Robert Larsson yrkar avslag till Lars Köhnbergs (KD) yrkande. 

Jan Sahlén (S) Och Robert Larsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till 

kommunstyrelsens förslag och bifall till Lars Köhnbergs (KD) yrkande. 

Propositionsordningen godkänns. Efter ställd proposition finner ordförande 

att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 

Reglementet 

Beslutet skickas till 

BAS 

BKU 

MoB 

Kommunens bolag 

Administrativa enheten 

Arkivföreståndaren 
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 Dnr KS 2017/266 § 3

Kvalitet i särskilt boende 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande 

Anta Sveriges kommuner och Landstings (SKL) rekommendation i syfte att 

stärka utveckling och kvalitet vid särskilda boenden för äldre nattetid.  

Reservationer 

Sara Seppälä (SD), Gunnel Nordin (SD) och Lars Köhnberg (SD) reserverar 

sig mot beslutet. 

Ärendet 

För att stärka kvaliteten på omsorgen nattetid vid särskilda boenden för äldre 

har SKL i dialog med kommuner, Föreningen Sveriges socialchefer, 

FAMNA och Vårdföretagarna tagit fram en rekommendation. 

Bakgrunden är att regeringen våren 2016 avslog Socialstyrelsens förslag till 

bemanningsföreskifter för särskilt boende för äldre. Socialstyrelsens uppdrag 

med föreskrifterna var att säkerställa en trygg och individanpassad omsorg 

samt försäkra sig om att det på särskilda boenden för äldre skulle finnas 

personal dygnet runt som utan dröjsmål kunde hjälpa de äldre. 

Istället för bemanningsföreskrifterna valde regeringen att förtydliga 

Socialtjänstförordningen. Där framgår att den enskildes behov ska vara 

styrande och att personal ska finnas tillgänglig dygnet runt. För att ytterligare 

stötta kommunernas arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för 

äldre har SKL tagit fram denna rekommendation där de områden anges som 

kräver ett särskilt fokus i förnyelse- och förbättringsarbetet. 

SKL rekommenderar kommunerna att stärka och utveckla kvalitén enligt 

följande fyra nedanstående punkter. 

 Koll på läget 

 Planera utifrån individens behov 

 Ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter 
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 Ledarskap 

BAS-nämnden beslutade 2017-04-27, § 49, diarienummer BAS 2017/240 att 

föreslå kommunstyrelsen att anta SKL:s rekommendation i syfte att stärka 

utveckling och kvalitet vid särskilda boenden för äldre nattetid.  

Kommunledningsförvaltningen har i sin beredning konstaterat att 

kommunstyrelsen själva inte är slutlig beslutsinstans för den här typen av 

beslut. Valet står mellan att ansvarig nämnd själva är beslutande eller att 

frågan lyfts till kommunfullmäktige. Det senare förutsätter att ärendet 

bedöms vara principiellt viktigt eller att det berör frågor som ligger utanför 

en enskild nämnds ansvarsområde. I det här fallet har 

kommunledningsförvaltningen kommit fram till att frågan bör avgöras av 

kommunfullmäktige.   

Ekonomi och finansiering 

Just nu finns riktade stadsbidrag för att kunna bemanna enligt 

rekommendationen. Dessa stadsbidrag finns 2018 ut och om de inte förlängs 

finns risk för ökade kostnader. 

Måluppfyllelse 

Genom att följa SKL:s rekommendation för ökad kvalité i särskilt boende 

skapas förutsättningar att skapa nöjda kunder/medborgare.  

Samråd 

Samråd har förts med Bas-förvaltningen och ärendet är diskuterat i det 

beredningsforum som benämns KSO-samråd.  

Yttrande 

Jonne Norlin (S), Sara Seppälä (SD) och Lars Köhnberg (KD) yttrar sig i 

ärendet. 

Yrkande 

Jonne Norlin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Sara Seppälä (SD) har följande ändringsyrkanden: 

Meningen ”tekniken ska underställas människan och inte tvärtom” ska 

läggas in i beslutstexten. 

Lars Köhnberg (SD) yrkar bifall till Sara Seppäläs (SD) yrkande. 

Jonne Norin (S) yrkar avslag på Sara Seppäläs (SD) yrkande. 
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Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till 

kommunstyrelsens förslag och bifall till Sara Seppäläs (SD) m.fl. yrkande. 

Propositionsordningen godkänns. Efter ställd proposition finner ordförande 

att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 

SKL:s rekommendation: Kvalitet i särskilt boende, rekommendation för 

arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre. 

Nulägesbeskrivning för äldreomsorg nattetid i Kramfors kommun inom 

rekommenderade områden. 

BAS-nämndens beslut 2017-04-27, § 49, diarienummer BAS 2017/240. 

Beslutet skickas till 

BAS-nämnden 
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 Dnr KS 2016/633 § 4

Svar på medborgarförslag: Anlägga en badstrand vid 

Kyrkviken 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande 

Anse medborgarförslaget besvarat.  

Ärendet 

Askia Sandberg föreslår i ett medborgarförslag att Kramfors kommun 

anlägger en badplats vid Kyrkviken istället för att bygga nya villor som gör 

tillgången till vattnet omöjligt för allmänheten. 

I den fördjupade översiktsplanen för Kramfors stad från 2016 är Hagaparken 

inklusive delar av Kyrkviken ett prioriterat delområde. Det finns två mål för 

Hagaparken där det ena är att skapa attraktiva bostäder i delar av parken. Det 

andra målet är att parken ska kunna användas för fritidsaktiviteter i större 

utsträckning för barn och vuxna i alla åldrar. 

Med utgångspunkt från den fördjupade översiktsplanen har Kramfors 

kommun genomfört en medborgardialog för Hagaparken med närområde. 

Resultatet av dialogen kommer att vägas in i den vision som ska arbetas fram 

för Kyrkviken som helhet.  

För att Kramfors kommun ska utvecklas till en trivsam plats och nå 

befolkningsmålet på 20 000 invånare år 2031 behövs både bostäder i 

attraktiva lägen samt närhet till miljöer och aktiviteter som gör det enkelt för 

människor att mötas. Kyrkviken har dessa möjligheter, vilket är anledningen 

till att området finns med i den fördjupade översiktsplanen för Kramfors 

stad. 

Medborgarförslag som kommer in till kommunen ska utifrån nuvarande 

arbetsordning antingen bifallas eller avslås. Detta medborgarförslag är svårt 

att hantera i enlighet med gällande arbetsordning och därför föreslås att 

kommunfullmäktige gör ett undantag och beslutar att förslaget besvaras med 

ett brev där den fortsatta processen förklaras.  
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Ekonomi och finansiering 

Inga kostnader 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, 2016/663, 2016-12-03 

Beslutet skickas till 

Askia Sandberg 
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 Dnr KS 2017/382 § 5

Svar på medborgarförslag: Förbättring för våra 

handikappade vid kommunens badanläggningar  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande 

Bifalla medborgarförslaget.  

Ärendet 

Några av kommunens personliga assistenter gm/Inger Ripatti-Sjölander har 

lämnat följande medborgarförslag: 

Alla våra handikappade har inte möjlighet att utnyttja de kommunala 

badanläggningarna på grund av att lämplig handikapputrustning saknas. 

Eftersom varmbadet på Kramfors hälsocentral stänger över sommaren är det 

många som går miste om träning i vatten. Detta är en träning som är 

livskvalitetshöjande och för många jätteviktigt för att bibehålla sina fysiska 

funktioner. Förslaget är att införskaffa en transportabel bassänglyft som 

under vintern kan användas i Ådalshallen och under sommaren på 

Flogstabadet. 

Det finns idag en bassänglyft i Ådalshallen som gör att vi kan erbjuda 

vattenträning för människor med handikapp. Det är en fast lift som inte kan 

installeras på Flogstabadet under sommaren. 

Medborgarförslag som kommer in till kommunen kan utifrån nuvarande 

arbetsordning antingen bifallas eller avslås. Fritidsenheten kommer att se 

över handikapputrustningen på våra kommunala badanläggningar så att det 

kommer att finnas möjlighet att träna i vatten under hela året. Det är viktigt 

för Kramfors kommun att kunna erbjuda alla denna möjlighet även under 

sommartid och därför bifalls medborgarförslaget.  

Ekonomi och finansiering 

60 000 kronor och finansieras av Samhällsavdelningen. 

Beslutsunderlag 

Svarsbrev till förslagsställaren 
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Medborgarförslag, 2017/382, 2017-07-03 

Beslutet skickas till 

Inger Ripatti-Sjölander 
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 Dnr KS 2017/424 § 6

Svar på medborgarförslag: Betongpark för skateboard, 

kickbike och bmx 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande 

Medborgarförslaget avslås. 

Ärendet 

Dennis Haglund har i ett medborgarförslag lämnat ett förslag på att 

Kramfors kommun borde bygga en ny park för skateboard, kickbike och 

bmx. Den park som nu finns tillgänglig vid rondellen anses vara oattraktiv 

och farlig när kanterna är skavda, det finns hål i träkonstruktionen och 

skruvar står upp. När intresset för denna park är stor så föreslår Dennis att 

man bygger en park i betong som kommer att ha många fördelar för 

Kramfors kommun. Det kommer att visa att man satsar på ungdomen på ett 

nymodigt sätt samt kommer att locka nya åkare till parken. 

Fritidsenheten sköter idag skateboardparken som ligger vid rondellen i 

Kramfors. Den utnyttjas idag av många ungdomar och är en populär 

samlingsplats. Men eftersom den används av så många ungdomar så blir 

slitaget naturligtvis stort. Inför varje säsong så går vi igenom parken och 

byter ut alla ytskikt som är dåliga och vi har kontinuerlig tillsyn av parken 

för att åtgärda alla skador som uppstår under säsongen. Våra ungdomar hör 

också av sig så att vi kan åtgärda skador som uppkommer akut. Eftersom 

parken har så många besökare så skulle det naturligtvis vara roligt att kunna 

bygga en park i betong.  

Medborgarförslag som kommer in till kommunen kan utifrån nuvarande 

arbetsordning antingen bifallas eller avslås. Detta medborgarförslag avslås 

med motiveringen att en sådan park kostar väldigt mycket pengar och just nu 

har inte Kramfors kommun något ekonomiskt utrymme för att bygga en 

sådan park. 

Men fritidsenheten kommer att göra en rejäl insats inför säsongen 2018 så att 

nuvarande park blir så attraktiv som möjlig för våra ungdomar.       
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Yttrande 

Jon Björkman (V) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Svarsbrev till förslagsställaren 

Medborgarförslag, 2017/424, 2017-08-16 

Beslutet skickas till 

Dennis Haglund 
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 Dnr KS 2016/673 § 7

Svar på medborgarförslag: Information i väntsalen vid 

Västeraspby station 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande 

Avslå medborgarförslaget. 

Ärendet 

Lilian Vesterman har skickat in ett medborgarförslag där hon beskriver att 

det finns ett behov av förbättrad informationsutrustning i väntsalen på station 

Höga kusten Airport. Rent konkret anser Lilian att det bör installeras en 

högtalare i väntsalen, med tillhörande tåginformation. 

Medborgarförslag som kommer in till kommunen kan utifrån nuvarande 

arbetsordning antingen bifallas eller avslås. Detta medborgarförslag avslås 

med motiveringen att det är trafikverket som ansvarar för tågtrafikens 

informationssystem. Det är naturligtvis viktigt att det finns information i de 

utrymmen resenärerna väntar och kommunen ska därför arbeta för att 

Trafikverket installerar utrustning i väntsalen. 

Beslutsunderlag 

Svarsbrev till förslagsställaren. 

Kommunfullmäktige 170227 § 10 

Lilian Vesterman, medborgarförslag, daterad 2016-12-12 

Beslutet skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 

Lilian Vesterman 
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 Dnr KS 2017/331 § 8

Svar på motion om att införa en 

samhällsbyggnadsnämnd 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande 

Avslå motionen. 

Reservation 

Monica Bruman (M) och Johanna Sjöblom (M) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 

Monica Bruman (M) har lämnat in en motion om att skapa en 

samhällsbyggnadsnämnd. Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-26, § 89 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

I motionen föreslår motionären att kommunfullmäktige ska besluta  

”att: utreda möjligheten att skapa en samhällsbyggnadsnämnd samt 

att: miljö- och byggnadsnämnden då får ett eget utskott” 

Kommunledningsförvaltningens yttrande 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade redan 2016-10-11 att uppdra till 

kommunchefen att belysa konsekvenser och möjligheter med en förändrad 

politisk organisation (förändrad nämndstruktur). 

I ärendebeskrivningen till det beslutet framgår att fokus skall ligga på 

kommunstyrelsen och miljö- och byggnämnden men det öppnas även för att 

översynen kan få konsekvenser för övriga nämnder. 

2017-08-24, § 111 beslutade KSAU att formellt remittera frågan till de 

politiska partier som finns representerade i Kramfors kommunfullmäktige. 

Tre alternativ beskrevs. 

1. Miljö- och byggnadsnämnden avvecklas och förvaltningen blir en del 

av kommunledningsförvaltningen samt inrättande av en ny 

produktionsnämnd. 
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2. Utöka miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde till att även 

omfatta tillväxt och utvecklingsfrågor (en samhällsbyggnadsnämnd) 

samt inrättande av en ny produktionsnämnd. 

3. Ingen ändring. 

Efter remisshanteringen har ett förslag till beslut formulerats och när detta 

yttreande skrivs så har det förslaget passerat såväl KSAU som 

kommunstyrelsen. Enligt planerna så avgör kommunfullmäktige frågan 

slutligt vid sitt sammanträde den 18 december 2017. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att motionen avslås med 

motiveringen att arbetet med att utreda nämndsorganisationen hade påbörjats 

långt före att motionen lades. 

Ekonomi och finansiering 

Beslutet att avslå motionen ger inget ytterligare behov av finansiering.  

Måluppfyllelse 

Beslutet att avslå motionen ger i sig ingen måluppfyllelse men politisk 

organisering påverkar hur styrning och ledning utförs så frågan i sig innebär 

att det finns en direkt koppling till hur våra mål sätts och följs upp.  

Yttrande  

Monica Bruman (M) och Jan Sahlén (S) yttrar sig i ärendet. 

Yrkande 

Monica Bruman (M) yrkar bifall till motionen. 

Jan Sahlén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till 

kommunstyrelsens förslag och bifall till Monica Brumans (M) yrkande om 

att bifalla motionen. Propositionsordningen godkänns. Efter ställd 

proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag tillika avslå motionen. 

Beslutsunderlag 

Motion från Monica Bruman (M) 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(41) 

Sammanträdesdatum 

2018-01-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutet skickas till 

Motionären 
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 Dnr KS 2017/662 § 9

Motion om Kostnadsfritt barnvattenprov i Kramfors 

kommun. 

Från: Anna Proos (M) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande 

Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendet  

Anna Proos (M) har lämnat in en motion om kostnadsfritt barnvattenprov i 

Kramfors kommun. 

Motionen finns att ta del av via kommunstyrelsens diarium (Dnr KS 

2017/662) 

Beslutsunderlag 

Anna Proos (M), motion daterat 2017-12-12 
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 Dnr KS 2017/661 § 10

Motion utökad tid i kommunal förskola. 

Från: Anna Proos (M) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande 

Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendet  

Anna Proos (M) har lämnat in en motion om utökad tid i kommunal förskola. 

Motionen finns att ta del av via kommunstyrelsens diarium (Dnr KS 

2017/661) 

Beslutsunderlag 

Anna Proos (M), motion daterat 2017-12-12 
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 Dnr KS 2017/573 § 11

Fyllnadsval av (S) ordinarie ombud Höga Kusten 

destinationsutveckling AB bolagstämma 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande 

Välja Malin Svanholm (S) som ordinarie ombud till Höga Kusten 

destinationsutveckling AB bolagstämma, för återstoden av mandatperioden. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-25 § 121 att entlediga Ulf Högberg 

(S) som ordinarie ombud Höga Kusten destinationsutveckling AB 

bolagstämma. Kommunfullmäktige har därför att utse ny förtroendevald till 

uppdraget. Nominering har inkommit på fyllnadsval av Malin Svanholm (S). 

Beslutsunderlag 

Nominering av fyllnadsval, Socialdemokraterna Peter Hedberg 2017-12-18. 

Beslutet skickas till 

Höga Kusten destinationsutveckling AB 

Ledamoten 

HR 

Kommunsekreterare 
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 Dnr KS 2017/573 § 12

Fyllnadsval av (S) revisor i kommunens förvaltning  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande 

Välja Lennart Hallberg (S) som revisor i kommunens förvaltning, för 

återstoden av mandatperioden. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-18 § 173 att entlediga Ann-Marie 

Sohlén (S) från uppdraget som ledamot och förste vice ordförande i 

revisonen för kommunens förvaltning. 

Kommunfullmäktige har därför att utse ny förtroendevald till uppdraget. 

Nominering har inkommit på fyllnadsval av Lennart Hallberg (S) 

Beslutsunderlag 

Nominering av fyllnadsval, Socialdemokraterna Peter Hedberg 2017-12-18. 

Beslutet skickas till 

Revisionen 

Ledamoten 

HR 

Kommunsekreterare 
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 Dnr KS 2018/21 § 13

Entlediga (M) från samtliga uppdrag 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande 

Entlediga Monica Bruman (M) från samtliga uppdrag.  

Ärendet 

Monica Bruman (M) har skriftligt avsagt sig samtliga uppdrag 

Ledamot – kommunfullmäktige 

Ledamot – kommunfullmäktiges valberedning 

Gruppledare kommunfullmäktige för moderateran 

Ledamot – kommunstyrelsen 

Ledamot – kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ledamot – BKU-nämnden 

Ledamot – valnämnden 

Ersättare – Kramfors Kommunhus AB 

Ledamot -  Krambo Bostads AB 

Ersättare – Kramfors Industri AB 

Beslutsunderlag 

Monica Bruman (M), avsägelse 2018-01-11. 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen 

Kramfors Kommunhus AB 

Krambo Bostads AB, Kramfors Industri AB 

Valnämnden, BKU-nämnden  

Ledamoten 

HR,  

Kommunsekreterare 
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 Dnr KS 2018/20 § 14

Entlediga (S) från uppdrag gruppledare KF, ersättare i 

Kramfors Mediateknik och Höga Kusten Airport  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande 

Entlediga Thomas Näsholm (S) från uppdragen som: 

1. Gruppledare i kommunfullmäktige för socialdemokraterna. 

2. Ersättare i Kramfors Mediateknik AB. 

3. Ersättare i Höga Kusten Airport AB. 

Ärendet 

Thomas Näsholm (S) har skriftligt avsagt sig uppdragen som uppdrag 

gruppledare KF, ers i Kramfors Mediateknik och HK Airport  

Beslutsunderlag 

Thomas Näsholm (S), avsägelse 2018-01-11. 

Beslutet skickas till 

Kramfors Mediateknik AB  

Höga Kusten Airport AB 

Ledamoten 

HR 

Kommunsekreterare 
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 Dnr KS 2018/34 § 15

Fyllnadsval (S) gruppledare kommunfullmäktige 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande 

Välja Siw Sachs (S) till gruppledare för Socialdemokraterna i 

komunfullmäktige, för återstoden av mandatperioden. 

Ärendet 

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar 2018-01-30 att 

entlediga Thomas Näsholm (S) som gruppledare för Socialdemokraterna i 

komunfullmäktige, har kommunfullmäktige att utse ny förtroendevald till 

uppdraget. Nominering har inkommit på fyllnadsval av Siw Sachs (S). 

Beslutsunderlag 

Nominering av fyllnadsval, Socialdemokraterna Peter Hedberg 2018-01-16. 

Beslutet skickas till 

Ledamoten 

HR 

Kommunsekreterare 
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 Dnr KS 2018/44 § 16

Fyllnadsval (M) gruppledare för moderaterna i 

kommunfullmäktige, kommunfullmäktiges valberedning 

och ordinarie ledamot valnämnden 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande 

Välja Johanna Sjöblom (M) för återstoden av mandatperioden:  

1. Gruppledare för Moderaterna i komunfullmäktige. 

2. Ordinarie ledamot kommunfullmäktiges valberedning. 

3. Ordinarie ledamot valnämnden. 

Ärendet 

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar 2018-01-30 att 

entlediga Monica Bruman (M) från samtliga uppdrag, har 

kommunfullmäktige att utse ny förtroendevald. Nominering har inkommit på 

fyllnadsval av Johanna Sjöblom (M). 

Beslutsunderlag 

Nominering av fyllnadsval, Moderaterna Johanna Zidén 2018-01-18. 

Beslutet skickas till 

Välnämnden 

Ledamoten 

HR 

Kommunsekreterare 
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 Dnr KS 2018/45 § 17

Fyllnadsval (M) ordinarie ledamot i Krambo Bostads AB 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande 

Välja Johanna Zidén (M) till ersättare i styrelsen för Krambo Bostads AB, 

för återstoden av mandatperioden. 

Ärendet 

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar 2018-01-30 att 

entlediga Monica Bruman (M) från samtliga uppdrag, har 

kommunfullmäktige att utse ny förtroendevald till styrelsen för Krambo 

Bostads AB. Nominering har inkommit på fyllnadsval av Johanna Zidén 

(M). 

Beslutsunderlag 

Nominering av fyllnadsval, Moderaterna Anna Proos Strandh 2018-01-18. 

Beslutet skickas till 

Krambo Bostads AB 

Ledamoten 

HR 

Kommunsekreterare 
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 Dnr KS 2018/41 § 18

Fyllnadsval (M) ersättare i Kramfors Kommunhus AB 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande 

Välja Khalid Bencherifa (M) till ersättare i styrelsen för Kramfors 

Kommunhus AB, för återstoden av mandatperioden. 

Ärendet 

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar 2018-01-30 att 

entlediga Monica Bruman (M) från samtliga uppdrag, har 

kommunfullmäktige att utse ny förtroendevald till styrelsen för Kramfors 

Kommunhus AB. Nominering har inkommit på fyllnadsval av Khalid 

Bencherifa (M). 

Beslutsunderlag 

Nominering av fyllnadsval, Moderaterna Johanna Zidén 2018-01-18. 

Beslutet skickas till 

Kramfors Kommunhus AB 

Ledamoten 

HR 

Kommunsekreterare 
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 Dnr KS 2018/55 § 19

Entlediga av (M) som ledamot i BAS-nämnden 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande 

Entlediga Johanna Sjöblom (M) som ledamot i BAS-nämnden. 

Ärendet 

Johanna Sjöblom (M) har skriftligt avsagt sig uppdraget som ledamot i BAS-

nämnden. 

Beslutsunderlag 

Johanna Sjöblom (M), avsägelse 2018-01-18. 

Beslutet skickas till 

Ledamoten 

BAS-nämnden 

HR 

Kommunsekreterare 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

36(41) 

Sammanträdesdatum 

2018-01-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 Dnr KS 2018/54 § 20

Entlediga av (M) som ersättare i Förbundsdirektionen 

Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande 

Entlediga Johanna Sjöblom (M) som ersättare i Förbundsdirektionen 

Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen. 

Ärendet 

Johanna Sjöblom (M) har skriftligt avsagt sig uppdraget som ersättare i 

Förbundsdirektionen Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen. 

Beslutsunderlag 

Johanna Sjöblom (M), avsägelse 2018-01-18. 

Beslutet skickas till 

Förbundsdirektionen Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen 

Ledamoten 

HR 

Kommunsekreterare 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

37(41) 

Sammanträdesdatum 

2018-01-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 Dnr KS 2018/58 § 21

Entlediga av (S) som lekmannarevisor i Kramfors 

Mediateknik AB och Kramfors Kommunhus AB 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande 

Entlediga Anne-Marie Sohlén (S) som lekmannarevisor i Kramfors 

Mediateknik AB och Kramfors Kommunhus AB. 

Ärendet 

Anne-Marie Sohlén (S) har skriftligt avsagt sig uppdraget som 

lekmannarevisor i Kramfors Mediateknik AB och Kramfors Kommunhus 

AB 

Beslutsunderlag 

Anne-Marie Sohlén (S), avsägelse 2018-01-25. 

Beslutet skickas till 

Revisionen 

Ledamoten 

HR 

Kommunsekreterare 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

38(41) 

Sammanträdesdatum 

2018-01-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 Dnr KS 2018/40 § 22

Fyllnadsval (M) som ledamot kommunstyrelsen, 

ledamot BKU-nämnden och ledamot BAS-nämnden 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande 

Välja Anna Strandh Proos (M) för återstoden av mandatperioden till 

1. Ledamot i kommunstyrelsen. 

2. Ledamot i BKU-nämnden. 

3. Ledamot i BAS-nämnden. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade KF 2018-01-29 § 13 att entlediga Monica 

Bruman (M) från samtliga uppdrag, kommunfullmäktige har därför att utse 

ny ledamot i kommunstyrelsen och ledamot i BKU-nämnden. 

Kommunfullmäktige beslutade även KF 2018-01-29 § 19 att entlediga 

Johanna Sjöblom (M) som ledamot i BAS-nämnden, kommunfullmäktige 

har därför att utse ny ledamot. 

Nominering har inkommit på fyllnadsval av Anna Strandh Proos (M). 

Beslutsunderlag 

Nominering av fyllnadsval, Moderaterna Johanna Zidén 2018-01-18. 

Beslutet skickas till 

BAS-nämnden 

BKU-nämnden 

Ledamoten 

HR 

Kommunsekreterare 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

39(41) 

Sammanträdesdatum 

2018-01-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 Dnr KS 2018/42 § 23

Fyllnadsval (M) som ersättare i BAS-nämnden 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande 

Välja Mario Trümper (M) som ersättare i BAS-nämnden för återstoden av 

mandatperioden. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutar 2018-01-29 § 22 att välja Anna Strandh Proos 

till ordinarie ledamot i BAS-nämnden, kommunfullmäktige har därför att 

utse ny ersättare. Nominering har inkommit på fyllnadsval av Mario 

Trümper (M). 

Beslutsunderlag 

Nominering av fyllnadsval, Moderaterna Johanna Zidén 2018-01-18. 

Beslutet skickas till 

BAS-nämnden 

Ledamoten 

HR 

Kommunsekreterare 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

40(41) 

Sammanträdesdatum 

2018-01-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  § 24

Ev. nya frågor 

Inga ärenden finns att behandla. 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

41(41) 

Sammanträdesdatum 

2018-01-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

  § 25

Delgivningar 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande 

Lägga delgivningarna till handlingarna 

Ärendet 

Kommunfullmäktige får ta del av följande: 

1. Justerat protokoll BAS 7 december utan sekretess 

2. Justerat protokoll BKU 6 december 

3. Justerat protokoll kommunhus 15 december 

4. Justerat protokoll kommunstyrelsen 9 januari 

5. Justerat protokoll Krambo 14 december 

6. Protokoll KF 18 december 

7. Protokoll KSAU 19 december 

8. Styrelseprotokoll Höga Kusten Airport AB 30 november 

9. Styrelseprotokoll KIAB 13 december 

10. Styrelseprotokoll Mediateknik 13 december 

  

 


