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Närvarolista 

Beslutande ledamöter Eva Sonidsson (S)  
Rainor Melander (S) 
Gudrun Sjödin (S) 
Jan Sahlén (S) 
Malin Svanholm (S) 
Thomas Näsholm (S) 
Eva Lygdman (S) 
Kerstin Frånlund (S), tjänstgörande ersättare 
Martin Böhlenius (S) 
Peter Hedberg (S) 
Per-Eric Larsson (S) 
Rolf Eriksson (S)  
Sofie Hellman (S), tjänstgörande ersättare 
Robert Larsson (S) 
Siw Sachs (S) 
Jonathan Selmane (S), tjänstgörande ersättare 
Carl-Gunnar Krooks (S), tjänstgörande ersättare 
Katariina Haukirauma (S). tjänstgörande ersättare 
Kurt Larsson (S), tjänstgörande ersättare 
Grels Johansson (S) 
Berti Böhlin (C) 
Birgitta Widerberg (C) 
Hans Hedlund (C) 
Inga-Britt Andersson (C) 
Clyde Lindström (C) 
Annika Östman (C) 
Magnus Svensson (C) 
Anna Strandh Proos (M) 
Johanna Sjöblom (M) 
Bengt Sundström (M) 
Vakant (M) 
Thomas Lundberg (V) 
Jon Björkman (V) 
Ulla Olofsson (V) 
Eliaz Nässén (V) 
Gunnel Nordin (SD) 
Vakant (SD) 
Vakant (SD) 
Rolf Andersson (MP) 
Lars Köhnberg (KD) 
Stina Ekbäck (L) 
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Ej beslutande ersättare Ann-Christine Näsholm (C) 
Daniell Medelberg (C) 
John Lundström (C) 
Lennart Johansson (V) 
Christina Maydotter (MP) 
Baiba Vigante (MP) 
Eije Öhman (KD) 
Peter Edwall (L) 
Peter Andelid (L) 
 

Övriga närvarande Tjänstemän 

Maria Hedman, kommunsekreterare 
 

 Övriga  

Ida Stafrin (C) Oppositionsråd 
Allmänhet 
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 Dnr KS 2017/441 § 70
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 Dnr KS 2018/302 § 77

 Fyllnadsval av (S) som ersättare i BKU-nämnden ................................. 31 

 Dnr KS 2018/348 § 78

 Entlediga (S) ersättare i Kommunstyrelsen ............................................ 32 

 Dnr KS 2018/221 § 79

 Upphävande av beslut KF 2018-04-23 § 54 och fyllnadsval av 

(M) som ersättare i Valnämnden ............................................................ 33 

 § 80

 Delgivningar .......................................................................................... 34 
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 Dnr KS 2018/15 § 63

Allmänhetes frågestund 

 

Ingen medborgare ställde någon fråga under allmänhetens frågestund. 
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 Dnr KS 2016/475 § 64

Nya styrdokument för Kommunal-förbundet 

Kollektivtrafikmyndigheten  

i Västernorrlands län 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Anta ny Förbundsordning för Kommunalförbundet 

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län. 

2. Anta nytt Samarbetsavtal för Kommunalförbundet 

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län.  

3. Anta Reglemente för förbundsdirektionen, Kommunalförbundet 

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län.  

4. Anta Reglemente för revisorerna, kommunalförbundet 

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län.  

5. Ovanstående styrdokument gäller från och med 1 juli 2018 under 

förutsättning att samtliga medlemmars fullmäktige beslutat anta dem.  

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-26 § 107 

1. Säga upp samarbetsavtalet mellan Landstinget Västernorrland och 

Västernorrlands läns kommuner om bildande av en 

kollektivtrafikmyndighet i form av ett kommunalförbund med 

direktion, för omförhandling.  

2. Säga upp förbundsordningen för Kommunalförbundet 

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län för omförhandling. 

Bakgrunden till uppsägningen var att vid styrelsemötet för Kommun-

förbundet Västernorrland den 26 maj 2016 diskuterade politiska företrädare 

för kommunerna i länet och landstinget synen på organisation och styrning 

av kollektivtrafiken i Västernorrland. Mötet diskuterade erfarenheterna från 

nuvarande organisation av kollektivtrafiken och hur styrningen kan 

förbättras, bland annat genom förtydliganden i förbundsordning och 
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samarbetsavtal, samt former för dialog och processer mellan 

kommunalförbundet och medlemmarna.  

Mötet kom fram till slutsatsen att landstinget och kommunerna borde 

omförhandla innehållet i de styrande dokumenten för kommunalförbundet 

(förbundsordning och samverkansavtal), bland annat mot bakgrund av att 

Sollefteå kommun sagt upp de styrande dokumenten för omförhandling. 

Mötet föreslog också att samtliga medlemmar borde utse en förtroendevald 

att ingå i en styrgrupp samt en tjänsteman för att ingå i en arbetsgrupp för 

översynen av de styrande dokumenten. Från november 2016 har också 

kollektivtrafikmyndigheten deltagit i arbetsgruppens arbete. 

Arbetet med framtagande av nya dokument har bedrivits som process där 

arbetsgruppen har diskuterat igenom alla delarna av dokumenten och 

beskrivit diskussionerna i form av PM där utförliga texter har formulerats. 

Dessa PM har sedan koncentrerats till de färdiga dokumentutkasten som 

processats vidare dels vid arbetsgruppens möten dels i hemorganisationerna. 

Arbetet har utgått från styrgruppens projektdirektiv. Styrgruppen har följt 

arbetet och fattat beslut om tidsramar och principiella ställningstaganden 

under processens gång.  

Det är många frågor som diskuterats i arbetet med de nya dokumenten. 

Några av de viktigaste punkterna som föreslås är: 

 Antalet ledamöten i förbundsdirektionen ändras från idag 22 

ledamöter och 22 suppleanter till 9 ledamöter och 9 suppleanter. 

Förändringen föreslås träda i kraft 2019-01-01. 

 Målen i Trafikförsörjningsprogrammet, gällande trafikavtal och 

medlemmarnas behov ska ligga till grund för förbundets långsiktiga 

planering. 

 Före årsskiftet varje år, till medlemmarna redovisa underlag för 

kommande verksamhetsårs budgetdialog. 

 Genomföra budgetdialog med respektive medlem baserad på 

Trafikförsörjningsprogrammets ambitionsnivå, gällande trafikavtal, 

bedömd kostnadsutveckling och medlemmarnas ekonomiska 

förutsättningar. Budgetdialogen ska vara genomförd senast april 

månad. 

 Före utgången av september månad varje år, fastställa 

kommunalförbundets budget för kommande verksamhetsår. 
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Det har även förts diskussioner om myndighetens framtida organisation och 

finansieringsmodell för kollektivtrafik. Hittills har ett antal 

diskussionsunderlag presenterats av Regionens tjänstemän och 

förtroendevalda. Dessa underlag har legat till grund för principiella 

diskussioner som kom fram till ett antal frågor som måste belysas närmare. 

För dessa frågor krävs ytterligare utredningar och det arbetet påverkas inte 

av detta beslut.    

Ekonomi och finansiering 

Frågan om finansiering av kollektivtrafik och hur kollektivtrafiken ska 

organiseras ingår inte i uppdraget utan föreslås kommer att diskuteras i 

särskilt uppdrag.  

Måluppfyllelse 

Målen i Trafikförsörjningsprogrammet, gällande trafikavtal och 

medlemmarnas behov ska ligga till grund för förbundets långsiktiga 

planering. Programmet kommer att skapa förutsättningar för arbetspendling 

och länka samman länets och kommunens alla delar. 

Samråd 

Arbetet med de nya dokumenten har förts i dialog mellan representanter från 

länets samtliga kommuner, Regionen och Kollektivtrafikmyndigheten. Det 

har även förts en intern dialog i kommunen med politik och tjänstemän.  

Beslutsunderlag 

180220 Förbundsordning för Kommunalförbundet 

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län,  

180220 Samarbetsavtal för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten 

i Västernorrlands län,  

180220 Reglemente för förbundsdirektionen,  

180220 Reglemente för revisorerna 

180220 PM- beskrivning av process och underlag för jämförelse  

170619 Direktiv för översyn av styrdokumenten för kommunalförbundet 

kollektivtrafikmyndigheten 

Beslutet skickas till 

Kollektivtrafikmyndigheten 

Region Västernorrland, Samtliga kommunen i länet 
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 Dnr KS 2018/239 § 65

Avgifter inom kommunal hälso- och sjukvård 

Slutlig beslutsinstans  

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Fastställa avgift för 

1. Enstaka planerade/oplanerade hembesök i hemsjukvård; 200 kronor, 

maximalt 350 kronor per månad 

2. Hemsjukvård, insatser över tid i hemmet; 350 kronor per månad 

3. Avgifterna gäller från 2018-10-01 

Ärendet 

Kommunen får ta ut en högsta avgift för hemtjänst i ordinärt boende och 

särskilt boende, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård inom 

ramen för maxtaxa. (SoL 8 kap 5§) 

Avgifter för hälso- och sjukvårdsinsatser kan tas ut upp till det år den 

enskilde fyller 85 år. (HSL 17 kap). Avgifterna ska inte överstiga Regions 

Västernorrlands avgifter för öppen hälso- och sjukvård. Avgiften för 

kommunal hälso- och sjukvård ska följa Region Västernorrlands avgifter. 

 

Insatser i hemsjukvård genomförs av legitimerad personal och/eller av 

omvårdnadspersonal som arbetar på delegation/instruktion av legitimerad 

personal.  

 

Efter kommunfullmäktiges beslut revideras Riktlinje för handläggning av 

taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med 

funktionsnedsättning med avgifter för insatser av hälso- och sjukvård. 

 

Ärendet har passerat BAS-nämnden för information och godkännande. 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(35) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Konsekvenser för den enskilde 

Avgifter för hälso- och sjukvårdsinsatser kan bara tas ut upp till det år den 

enskilde fyller 85 år. För patienter som är över 85 utgår ingen avgift för 

hälso-och sjukvårds insatser. 

Kommuner får ta ut en högsta avgift för hemtjänst i ordinärt boende, särskilt 

boende, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. Avgiften per 

månad får uppgå till högst en tolftedel av 48 procent av prisbasbeloppet 

vilket motsvarar 2013 kronor år 2017. Detta kallas högkostnadsskydd eller 

maxtaxa. För patienter som redan har insatser i nivå med den högsta avgiften 

ger beslutet om en avgift för hälso-och sjukvård inga konsekvenser. 

 

De patienter som inte uppnått maxtaxan, oklart antal, är de som får en högre 

avgift men då maximalt 350 kronor per månad.  

 

BAS-förvaltningen beskriver i sin utredning att de tänker informera 

medborgarna om förändringen av avgiften för hälso-och sjukvård, både till 

allmänheten och till enskild patient som i dagsläget erhåller hälso- och 

sjukvårdsinsatser från kommunen.  

Avgift för hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service för 

vuxna enligt LSS behöver utredas ytterligare innan ställningstagande till 

eventuell avgift för sådana insatser föreslås och ingår därför inte i detta 

beslut. 

Ekonomi och finansiering 

Säkra bedömningar av ekonomiska konsekvenser är svåra att med säkerhet 

ange då patienterna till antal och dess behov varierar under tid. En preliminär 

beräkning pekar mot 150 - 200tkr per år.  

Måluppfyllelse 

Övergripande mål för kommunen är god ekonomisk hushållning. Genom att 

införa avgifter för hälso- och sjukvård finansieras en del av de tjänster som 

tas i anspråk av patienter vilket kan anses vara god hushållning. 

Nämndens övergripande mål om god kvalitét bedöms inte påverkas av 

införandet av avgifter men däremot kan det påverka medborgarens syn på 

kommunen som vårdgivare. 

Samråd 

Risk- och konsekvensanalys är genomförd i samverkan. 
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Beslutsunderlag 

Utredning Avgifter inom kommunal hälso- och sjukvård 2018-03-08 

Beslutet skickas till 

Veronica Olmenius 
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 Dnr KS 2018/154 § 66

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till kommunalt 

förtroendevalda 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Återremittera ärendet till Arvodesberedningen. 

Med motivering att ”- Reglementet kopplat till den nya politiska 

organisationen är ännu inte beslutad. Arvodesberedningen bör därför 

beakta förslagen i reglementet och fullmäktige bör avvakta med beslut om 

ersättning till kommunalt förtroendevalda till dess det nya reglementet är 

beslutat. 

- Definition av årsarvode, förenkla definitionen. 

-Ledighet, skrivningarna om regler kopplat till uttag av ledighet måste 

tydligare utgå från de företroendevaldas perspektiv”. 

Ärendet 

Arvodesberedningen har i uppdrag att lägga fram förslag till 

kommunfullmäktige om bestämmelser för arvoden och andra ersättningar till 

kommunens förtroendevalda i de organ kommunfullmäktige ska besluta om.  

Arvodesberedningen har sett över riktlinjen Bestämmelser om ekonomisk 

ersättning till kommunalt förtroendevalda (Arvodesberedningen 2018-03-20 

§ 3 och 2018-05-07 § 5) och föreslår följande ändringar: 

 Kap 1 Gemensamma bestämmelser, § 2 

Resekostnadsersättning/traktamente  

Ett stycke enligt nedan läggs till: Ersättning utgår för att man som 

förtroendevalda ska kunna fullgöra sitt förtroendeuppdrag. 

Aktiviteter som är partiinterna ersätts inte.  

 Kap 2 Förtroendevalda med årsarvode, § 3 Ledighet  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(35) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Nedanstående text läggs till: Kommunstyrelsens ordförande beviljar 

ledigheter för vice ordförande i Kommunstyrelsens, oppositionsråd 

samt nämndsordföranden.  

Kommunfullmäktiges ordförande beviljar ledigheter för 

Kommunstyrelsens ordförande.  

 

 Kap 4 Sammanträdes- förrättningsarvoden m.m. 

En ny paragraf enligt nedan läggs till: § 8 Jour i samband med val. 

I samband med val ska endera valnämndens ordförande eller vice 

ordförande ha jour och finnas tillgänglig lördagar och söndagar under 

den period förtidsröstningen pågår. I samband med jour utgår 

ersättning motsvarande sammanträdesarvodet. Förändringar att gälla 

från 2019-01-01 

 Kap 4 Sammanträdes- förrättningsarvoden m.m.  

En ny paragraf enligt nedan läggs till: § 9 Jour för beslut enligt LVU 

och LVM.  

Enligt Socialtjänstlagen kan ordförande för socialnämnden eller 

annat ledamot som nämnden förordnat besluta enligt LVU och LVM. 

Detta finns ingen möjlighet att delegera beslutet till någon 

tjänsteperson och detta gör att det ständigt behöver finnas en politiker 

som har jour för beslut enligt LVU och LVM. En fast jourersättning 

motsvarande 1533 kronor per vecka betalas ut till den politiker som 

har jour, beloppet räknas upp årligen på samma sätt som övriga 

arvoden. Bestämmelsen börjar gälla 2019-01-01.  

 Förändringar i årsarvoden 

Förändringar i den politiska organisationen gör att en översyn av 

arvodena till nämndernas ordförande setts över och de förändringar 

som föreslås gälla från 2019-01-01 är: 

- Kommunstyrelsens vice ordförande får ett årsarvode motsvarande 

70% av Kommunstyrelsens ordförande, mot tidigare 80% 

- Den nya produktionsnämnens ordförande får ett årsarvode 

motsvarande 30% av Kommunstyrelsens ordförande. 
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- Välfärdsnämnden, tidigare BAS-nämndens ordförande, får ett 

arvode motsvarande 60% av Kommunstyrelsens ordförande mot 

tidigare 70%. Detta motiveras av att nämnden ordförande haft ett 

högre arvode för att ha ständigt jour för beslut enligt LVU och LVM. 

Istället ska det utgå jourersättning för den politiker som har jour för 

att fatta beslut enligt ovan. 

- Valberedningsordförande får ett årsarvode motsvarande 1% av KS 

ordförande.  

Kommunstyrelsen hantering av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-15 § 59 att ”Utan eget 

ställningstagande presentera arvodesberedningens förslag till beslut för 

kommunfullmäktige.” 

Yttrande 

Siw Sachs (S), Jon Björkman (V), Lars Khönberg (KD), Ida Stafrin (C) 

oppositionsråd, Johanna Sjöblom (M) och Clyde Lindström (C) yttrar sig i 

ärendet. 

Yrkande 

Siw Sachs (S) yrkar återremiss med följande skriftlig motivering att:  

”-Reglementet kopplat till den nya politiska organisationen är ännu inte 

beslutad. Arvodesberedningen bör därför beakta förslagen i reglementet och 

fullmäktige bör avvakta med beslut om ersättning till kommunalt 

förtroendevalda till dess det nya reglementet är beslutat. 

- Definition av årsarvode, förenkla definitionen. 

-Ledighet, skrivningarna om regler kopplat till uttag av ledighet måste 

tydligare utgå från de företroendevaldas perspektiv”. 

Jon Björkman (V), Clyde Lindström (C) och Johanna Sjöholm (M) yrkar 

bifall till Siw Sachs (S) yrkande. 

Särskild propositionsordning 

Ordförande meddelar att särskild proposition kommer ställas på bifall eller 

avslag på Siw Sachs (S) återremissyrkande. Propositionsordning godkänns. 

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar 

bifalla med Siw Sachs (S) återremissyrkande. 
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Beslutsunderlag 

Förslag riktlinje – Bestämmelser om ekonomisk ersättning till kommunalt 

förtroendevalda 

Beslutet skickas till 

HR-avdelningen 
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 Dnr KS 2018/303 § 67

Riktlinje för omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda (OPF-KL)  

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Anta förslag till riktlinje för omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda (OPF-KL) att gälla för alla förtroendevalda från 

2019-01-01 oavsett vilka tidigare pensionsbestämmelser den 

förtroendevalde omfattats av. 

2. Upphäva beslut om riktlinje för omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda (OPF-KL) antagen av Kommunfullmäktige 2014-10-

27, § 6 diarienummer KS 2014/572 . 

Ärendet 

Arvodesberedningen har i uppdrag att lägga fram förslag till 

kommunfullmäktige om bestämmelser för arvoden och andra ersättningar till 

kommunens förtroendevalda i de organ kommunfullmäktige ska besluta om.  

Arvodesberedningen 2018-05-07 § 5 har sett över Riktlinje för 

omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) och föreslår 

kommunfullmäktige besluta anta ny riktlinje. 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram förslag till 

bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-

KL). OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser.  

Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva 

omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd.  

 

OPF-KL är utformat för tillämpning hos respektive kommun och 

landsting/region. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av 

bestämmelserna. Arvodeskommittén har berett ärendet i Kramfors kommun 

och ser förslaget till riktlinjer som en anpassning efter hur samhället i övrigt 

fungerar, där fokus ligger på omställning.  
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Kommunstyrelsen hantering av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-15 § 60 att ”Utan eget 

ställningstagande presentera arvodesberedningens förslag till beslut för 

kommunfullmäktige.” 

Yttrande 

Hans Hedlund (C) och Jan Sahlén (S) yttrar sig i ärendet. 

Yrkande 

Hans Hedlund (C) yrkar på att ärendet återremitteras till arvodesberedning 

med följande skriftliga motivering ”Återremiss med hänvisning till att 

ärendet ang tidpunkt för ikraftträdande bör även belysas ekonomiska 

konsekvenser för kommunen.” 

Jan Sahlén (S) yrkar bifall till Arvodesberedningens förslag. 

Särskild propositionsordning 

Ordförande meddelar att särskild proposition kommer ställas på bifall eller 

avslag på Hans Hedlund (C) återremissyrkande. Propositionsordning 

godkänns. Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige 

beslutar avslå Hans Hedlunds (C) yrkande. 

Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till 

Arvodesberedningens förslag till beslut. Efter ställd proposition finner 

ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

Arvodesberedningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Förslag riktlinje för omställningsstöd och pension för förtroendevalda. 

Beslutet skickas till 

HR-avdelningen 
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 Dnr KS 2018/483 § 68

Svar på medborgarförslag: Informationstavlor med 

kartbeskrivning i och utanför resecentrum 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Avslå medborgarförslaget och godkänna svarsbrevet 

Ärendet 

Michael Lundh föreslår i ett medborgarförslag att det behövs 

informationstavlor och kartor i och utanför resecentrum i Kramfors. 

Informationstavlorna ska tillsammans med kartorna visa vägen till 

kommunala sevärdheter, aktiviteter och kommunala inrättningar. På så sätt 

blir det enklare för såväl turister som innevånare i Kramfors kommun att 

hitta till platser i Kramfors kommun med Höga kusten. 

Kramfors kommun arbetar med att förbättra informationen både för 

kommunens invånare och för besökare. Vi har bland annat ansökt om 

finansiering för två nya digitala skyltar som ska placeras vid strategiska 

lägen i kommunen där några av de platser som nämns i Michael Lundhs 

förslag sannolikt är aktuella. 

Vad gäller resecentrum har vi i den fördjupade översiktsplanen för Kramfors 

stad angivit att just informationen vid resecentrum måste utvecklas. De 

digitala skyltar som visar tidtabeller för bussar har sedan sommaren 2017 

tyvärr inte fungerat och vi planerar att nu under våren köpa in nya sådana 

skyltar. I samband med detta ska vi också undersöka möjligheten att 

någonstans i området placera ytterligare en digital skylt som kan visa kartor 

och annan kommuninformation.  

I den fördjupade översiktsplanen föreslås också att tillgängligheten ska 

förbättras genom exempelvis vägvisare som pekar mot centrum och andra 

målpunkter. Arbetet med att införa denna typ av skyltning är i dagsläget inte 

påbörjat.  
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För att förbättra tillgängligheten för turister och andra som är nya på platsen 

föreslås förbättrad information. När man förbättrar information och skyltning 

krävs ett helhetsgrepp och att skyltning görs på rätt sätt, arbetet med detta är 

inte inplanerat i årets verksamhet. Även om förslaget är i linje med 

kommunens vilja finns det i dagsläget ingen möjlighet till genomförande. 

Medborgarförslag som kommer in till kommunen kan utifrån nuvarande 

arbetsordning antingen bifallas eller avslås. Även om delar av förslaget har 

påbörjats eller planeras att påbörjas kommer förslaget i sin helhet inte att 

kunna genomföras. Utifrån detta avslås förslaget. 

Ekonomi och finansiering 

Inga kostnader 

Måluppfyllelse 

Inte relevant för ärendet.  

Samråd 

Inte relevant för ärendet.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige 171030 § 154 

Medborgarförslag, 2017/483, 2017-09-19 

Beslutet skickas till 

Samhällsavdelningen 

Michael Lundh 
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 Dnr KS 2017/332 § 69

Svar på motion om rastgård för hundar centralt i 

Kramfors 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Avslå motionen. 

Ärendet 

Monica Bruman har i en motion framfört att det ska tillskapas en inhägnad 

rastgård för hundar centralt i Kramfors tätort. Vid kommunfullmäktiges 

sammanträde 2017-06-26 beslutades att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. 

”Då det är koppeltvång i Kramfors centrum för våra hundar, är det önskvärt 

att vi får en inhägnad rastgård, där de kan umgås med andra hundar och 

mer otvunget får leka o springa omkring. Vill ge uppdraget i fullmäktige att 

se över möjligheten att: ordna en rastgård för hundar i Kramfors centrum” 

Av motionen framgår att det handlar om en yta som ger hundar möjlighet att 

röra sig fritt utan koppel samt att de där kan leka med andra hundar. 

Förslaget innebär att kommunen ska bekosta själva inhägnaden och ta 

parkmark i anspråk. Därtill ska parkeneheten ansvara för renhållning i 

rastgården. Ytorna i inhägnaden ska hållas välklippta och fler ”parkvägar” 

bör anläggas för att kunna hålla hundarna under uppsikt. Vintertid kommer 

krav ställas på att ”parkvägarna” plogas och halkbekämpas.   

Eftersom gata/parkenheten redan i dag har svårt att tidsmässigt sköta sitt 

uppdrag med skötsel av kommunens olika ytor skulle en utbyggnad med 

hundrastgård öka tidsbristen för personalen.  

Då det saknas ekonomiska resurser i tekniska avdelningens budget för att 

anlägga och sköta en hundrastgård så föreslås att motionen avslås.   

Ekonomi och finansiering 

Inga konsekvenser om motionen avslås.  
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2015 utreddes samma fråga efter att ett medborgarförslag inkommit och då 

utredde man två alternativ och kostnaden bedömdes till; 

Alt 1   

Anläggningskostnad ca 400 000 kr och driftskostnad ca 25 000 kr per år.  

Alt 2 

Anläggningskostnad ca 200 000 kr och driftskostnaden till ca 20 000 kr per 

år. I alternativ 2 har all utrustning som stenplattor, belysning, plattformar och 

liknande plockats bort. 

Samråd 

Inget samråd har förts 

Beslutsunderlag 

Motionen 

Beslutet skickas till 

Motionären 

Tekniska avdelningen 
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 Dnr KS 2017/441 § 70

Svar på motion angående kommunal handlingsplan för 

hantering av våldsbejakande extremism 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Avslå motionen 

Ärendet 

Den 28 augusti 2017 inkom en motion genom Monica Bruman och Anna 

Proos, till kommunfullmäktige. Motionärerna ville ge i uppdrag till 

kommunstyrelsen att ta fram en handlingsplan för hantering av 

våldsbejakande extremism. Beslut togs i kommunfullmäktige om att 

överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

I motionen beskrivs en oro för att Sverige har en viss andel människor som 

ansluter sig till IS/Daesh, sannolikt även från vår kommun. I kommunens 

ansvar ingår att förebygga och förhindra att kommuninvånare åker iväg och 

ansluter till dessa organisationer. Det finns personer som återvänder till 

Sverige med trauman efter en tid i krig. De kan även återvända för att 

rekrytera nya anhängare. Där har kommunen ett ansvar att förhindra 

nyrekrytering och stödja återvändare i att ta avstånd från våldsbejakande 

extremism. Motionen tar upp tre punkter som man anser vara särskilt viktiga. 

 Förebyggande arbete, med fokus på utbildning och samverkan, 

samt stöd anhöriga till någon som radikaliseras. 

 Handlingsplan för hemvändare innehållande arbetsrutiner för 

anställda om hur de skall agera om de i verksamheten får kännedom 

om terror- eller krigsbrott som begåtts i andra länder. 

 Inga kommunala stöd, innefattar att aldrig ge stöd till organisationer 

som ertappats med att organisera, rekrytera eller till och med 

propagera för terrorresor. Detta skall också gälla lokaler som 

kommunkoncernen äger eller hyr.  
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De punkter som beskrivs i motionen är inte till fullo möjliga att hantera och 

tillgodose av kommunens verksamheter.  

Kommunen har ett uppdrag att utforma en handlingsplan utifrån den 

Nationella strategin mot våldsbejakande extremism. Handlingsplanen 

omfattar förebyggande och förhindrande insatser, samt främjande av 

demokratin för att skapa ett motståndskraftigt samhälle. 

Kommunen har inte möjlighet att arbeta specifikt med återvändare, varken 

resursmässigt eller kunskapsmässigt. Oro för personer som återvänder och 

som kommer till kommunens kännedom genom orosanmälan till 

socialtjänsten hanteras utifrån socialtjänstens rutiner.  

Gällande kommunala bidrag och stöd hanteras detta utifrån beslutade regler 

för ansökan om bidrag samt utifrån kommunens värdegrund. 

Med detta som bakgrund samt det faktum att arbetet med en handlingsplan 

redan var påbörjat när motionen skrevs så föreslår 

kommunledningsförvaltningen att motionen avslås. 

Ekonomi och finansiering 

Beslutet att avslå motionen leder inte till några ekonomiska konsekvenser. 

Måluppfyllelse 

Beslutet bedöms inte påverka kommunens måluppfyllelse. 

Samråd 

I samråd med kommunens säkerhets – och telecom strateg, samt 

socialtjänstens individ - och familjeomsorg (IFO) 

Yttrande 

Anna Strandh Proos (M) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Monica Burman (M), motion, 28 augusti 2017. 

Beslutet skickas till 

Monica Bruman 

Samhällsavdelningen 
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 Dnr KS 2018/266 § 71

Motion om att Öka allmännyttan genom bättre dialog 

mellan kommunala bolag och medborgare 

Från: Clyde Lindström (C) 

Beslut 

Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendet  

Clyde Lindström (C) har lämnat in en motion om att Öka allmännyttan 

genom bättre dialog mellan kommunala bolag och medborgare. 

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

2018/6266) 

Beslutsunderlag 

Clyde Lindström (C) motion daterat 2018-04-19 
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 Dnr KS 2018/291 § 72

Entlediga (C) ersättare i kommunfullmäktige 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Entlediga Bo Fröberg (C) från uppdragen som ersättare i 

Kommunfullmäktige. 

2. Hemställa hos länsstyrelsen om ny röst uppräkning. 

Ärendet 

Bo Fröberg (C) har skriftligt avsagt sig uppdraget som ersättare i 

Kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Bo Fröberg (C) avsägelse 2018-04-30 

Beslutet skickas till 

HR 

Kommunsekreterare 

Länsstyrelsen Västernorrland 

Kommunservice 
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 Dnr KS 2018/325 § 73

Entlediga (S) ersättare i Kommunstyrelsen 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Entlediga Jonne Norlin (S) från uppdragen som ersättare i 

Kommunstyrelsen. 

Ärendet 

Jonne Norlin (S) har skriftligt avsagt sig uppdraget som ersättare i 

Kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Jonne Norlin (S), avsägelse 2018-05-17. 

Beslutet skickas till 

HR 

Kommunsekreterare 

Kommunservice 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

28(35) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 Dnr KS 2018/324 § 74

Entlediga (S) ersättare i Kramfors Mediateknik AB 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige¨ 

Beslut 

Entlediga Jonne Norlin (S) från uppdragen som ersättare i Kramfors 

Mediateknik AB. 

Ärendet 

Jonne Norlin (S) har skriftligt avsagt sig uppdraget som ersättare i Kramfors 

Mediateknik AB.  

Beslutsunderlag 

Jonne Norlin (S), avsägelse 2018-05-17. 

Beslutet skickas till 

Mediateknik 

HR 

Kommunsekreterare 

Kommunservice 
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 Dnr KS 2018/301 § 75

Fyllnadsval av (S) förste vice ordförande i revisionen i 

kommunens förvaltning  

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Välja Sven Åhlin (S) som förste vice ordförande i revisionen i kommunens 

förvaltning, för återstoden av mandatperioden. 

Ärendet 

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

Sohlén (S) från uppdraget som förste vice ordförande i revisionen för 

kommunens förvaltning. 

Kommunfullmäktige har därför att utse ny förtroendevald till uppdraget. 

Nominering har inkommit på fyllnadsval av Sven Åhlin (S). 

Beslutsunderlag 

Nominering av fyllnadsval, Socialdemokraterna 2018-05-04. 

Beslutet skickas till 

Ledamoten 

HR 

Kommunsekreterare 
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 Dnr KS 2018/241 § 76

Fyllnadsval av (S) som ledamot i BKU-nämnden 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Välja Maria Larsson (S) som ledamot i BKU-nämnden, för återstoden av 

mandatperioden. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-23 § 55 att entlediga Susanne 

Jämtin (S) som ledamot i BKU-nämnden. Kommunfullmäktige har därför att 

utse ny förtroendevald till uppdraget. Kommunfullmäktige beslutare 2018-

04-23 § 59 att återremittera ärendet till presidiet. 

Beslutsunderlag 

Nominering av fyllnadsval Maria Larsson, inlämnad av Carina Nilsson 

2018-05-04. 

Beslutet skickas till 

Ledamoten 

HR 

Kommunsekreterare 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

31(35) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 Dnr KS 2018/302 § 77

Fyllnadsval av (S) som ersättare i BKU-nämnden 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Välja Tommy Svärdh (S) som ersättare i BKU-nämnden, för återstoden av 

mandatperioden. 

Ärendet 

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar 2018-05-28 att välja 

Maria Larsson (S) som ledamot i BKU-nämnden. Har kommunfullmäktige 

möjlighet att utse ny förtroendevald till uppdraget ersättare. Nominering har 

inkommit på fyllnadsval av Tommy Svärdh (S). 

Beslutsunderlag 

Nominering av fyllnadsval, inlämnad av Carina Nilsson 2018-04-18. 

Beslutet skickas till 

BKU-nämnden 

Ledamoten 

HR 

Kommunsekreterare 

Kommunservice 
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 Dnr KS 2018/348 § 78

Entlediga (S) ersättare i Kommunstyrelsen 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Entlediga Thomas Näsholm (S) från uppdragen som ersättare i 

Kommunstyrelsen. 

Ärendet 

Thomas Näsholm (S) har skriftligt avsagt sig uppdraget som ersättare i 

Kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Thomas Näsholm (S), avsägelse 2018-05-24. 

Beslutet skickas till 

HR 

Kommunsekreterare 

Kommunservice 
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 Dnr KS 2018/221 § 79

Upphävande av beslut KF 2018-04-23 § 54 och 

fyllnadsval av (M) som ersättare i Valnämnden 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Upphäva kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23 § 54 gällande val 

av Anna Strandh Proos (M) som ledamot i Valnämnden. 

2. Välja Anna Strandh Proos (M) som ersättare i Valnämnden. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-01-29 § 16 att välja Johanna Sjöblom 

(M) till ledamot i Valnämnden. Johanna Sjöblom (M) var vid tiden ersättare 

och Kommunfullmäktige har därför att utse ny förtroendevald till det 

vakanta uppdraget som ersättare i Valnämnden. 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-23 § 54 att ”Välja Anna Strandh 

Proos (M) som ledamot i Valnämnden.” Med detta beslut upphävas det 

beslutet och att Anna Strandh Proos (M) välj som ersättare för samma 

nämnd. 

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

Beslutsunderlag 

Nominering av fyllnadsval, inlämnad av Thomas Tillström 2018-04-10. 

Beslutet skickas till 

Ledamoten 

HR 

Kommunsekreterare 
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  § 80

Delgivningar 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Lägga delgivningarna till handlingarna. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige får ta del av följande: 

1. Akademi Norr - Direktionens protokoll 2018-02-22 

2. Beslut Ej verkställda beslut och avbrott i verkställighet 1 

3. Granskningsrapport Marknadsföring HK Airport -17 

4. Granskningsredogörelse HK Airport 2017 

5. Justerat bolagsstämmoprotokoll HKA 17 maj 

6. Justerat KSAU protokoll 8 maj 

7. Justerat protokoll BKU 25 april 

8. Justerat protokoll KF 23 april 

9. Justerat protokoll KIAB per capsulam 

10. Justerat protokoll Krambo 17 april 2018 

11. Justerat protokoll Mediateknik 17 maj 

12. Kollektivtrafikmyndighetens Trafikbokslut 2017 

13. KTM AU protokoll 180316 

14. KTM Direktionens protokoll 171215 

15. KTM Långtidsplan 2019-2021 beslutad 180328 

16. Lekmannarevisorernas Granskningsrapporter av bolagen 

17. Miljö- och byggnämndens protokoll 180426 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

18. Revisionens sammanfattning Granskning av bokslut och 

årsredovisning per 2017-12-31 

19. Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen Årsredovisning 2017 

20. Årsbokslut och internkontroll för räkenskapsåret 2017-12-31 HK 

Airport AB 

21. Justerat protokoll KS 15 maj 

 

 


