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Närvarolista 

Beslutande ledamöter Eva Sonidsson (S) 
Rainor Melander (S) 
Kerstin Frånlund (S), tjänstgörande ersättning 
Jan Sahlén (S) 
Malin Svanholm (S) 
Thomas Näsholm (S) 
Eva Lygdman (S) 
Jonne Norlin (S)  
Martin Böhlenius (S) 
Peter Hedberg (S) 
Per-Eric Larsson (S) 
Rolf Eriksson (S)  
Lena Björn (S) 
Sofie Hellman (S), tjänstgörande ersättning 
Siw Sachs (S) 
Göran Molin (S) 
Jonathan Selmane (S), tjänstgörande ersättare 
Carl-Gunnar Krooks (S), tjänstgörande ersättare 
Kurt Larsson (S), tjänstgörande ersättning 
Grels Johansson (S) 
Berti Böhlin (C) 
Birgitta Widerberg (C) 
Hans Hedlund (C) 
Ann-Christin Näsholm (C), tjänstgörande ersättare 
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) 
Elisabeth Öhman (KD), tjänstgörande ersättare 
Peter Andelid, (L), tjänstgörande ersättare 
 
 

Ej beslutande ersättare John Lundström (C)  
Christina Maydotter (MP) 
Baiba Vigante (MP) 
Eije Öhman (KD) 
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Övriga närvarande Tjänstemän 

Maria Hedman, kommunsekreterare 
 

 Övriga  

Ida Stafrin (C) Oppositionsråd 
Allmänhet 
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 Dnr KS 2018/15 § 101

Allmänhetes frågestund 

 

Ingen medborgare ställde någon fråga under allmänhetens frågestund. 
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 Dnr KS 2018/329 § 102

Godkänna delningsplan samt val av styrelse och 

lekmannarevisorer för Krambo AB t.o.m. 2019-års 

bolagsstämma 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Godkänna delningsplanen för Krambo Bostads AB. 

2. Välja nedanstående till ledamöter och ersättare i 

styrelsen för Krambo AB: 

Ledamöter  Ersättare 

Eleonora Asplund (S) Jonne Norlin (S) 

Jan Sahlén (S)  Cristina Nordlund (S) 

Johanna Zidén (M)  Kerstin Frånlund (S) 

Clyde Linström (C) Lars-Erik Forsman (M) 

Ingmari Georgsson (V) John Lundström (C)  

3. Till ordförande i styrelsen för Krambo AB välja 

Eleonora Asplund (S). 

4. Till vice ordförande i styrelsen för Krambo AB välja 

Jan Sahlén (S). 

5. Välja nedanstående som lekmannarevisorer och 

ersättare för Krambo AB: 

Ledamöter  Ersättare 

Bertil Wiklund (C)  Gun Larsson (V) 

Christine Högberg (S) Dan Wikner (L) 

Ärendet 

Det har under en längre tid förts diskussioner om de kommunala bolagen och 

hur det ska se ut i framtiden och kommunfullmäktige godkände så sent 2018-

06-25, § 85 en ny inriktning för Krambo Bostads AB och Kramfors Industri 

AB.  
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I praktiken innebär detta att Kramfors Industri AB (556149-8121) behåller 

sitt organisationsnummer men ges ett nytt namn i enlighet med 

kommunfullmäktiges tidigare beslut.  

När det gäller Krambo Bostads AB (556345-8701) så ska det bolaget delas. 

En del fastigheter överförs till nuvarande KIAB och en del fastigheter 

överförs till ett nybildat bolag som ges namnet Krambo AB, dvs utan ordet 

Bostads mellan Krambo och AB. Bolaget kommer att få ett nytt 

organisationsnummer när det registreras. 

Förfarandet kallas fission (delning) och genomförs i enlighet med 24 kap 1§ 

andra stycket i aktiebolagslagen. 

Överlåtande bolag och övertagande bolag har upprättat en s.k. delningsplan. 

Överlåtande bolag, nuvarande Krambo Bostads AB ska upplösas. Detta 

kommer att ske när Bolagsverket registrerar att delningen genomförs, vilket 

beräknas inträffa i oktober 2018. 

Kommunfullmäktige måste godkänna delningsplanen innan den kan skickas 

in till bolagsverket. 

Eftersom Krambo AB blir ett helt nytt bolag så måste styrelse och 

lekmannarevisorer väljas om och en ny bolagsstämma måste hållas därefter. 

Den här ombildningen är av teknisk karaktär och förslaget är att Krambo 

Bostads AB´s sittande styrelse och lekmannarevisorer väljs om för den tid 

som återstår till ordinarie bolagsstämmor 2019.  

Måluppfyllelse 

Förslaget bedöms ha effekt på flera av de övergripande målen då en 

renodling av bolagens verksamhet ger ett bättre fokus på respektive bolags 

kärnverksamhet.  

 Nöjda medborgare och kunder 

 God kvalitet 

Men även det faktum att alla medarbetare har sin anställning i samma 

organisation gör att kostnadseffektiviteten ökar vilket då har bäring på de två 

övriga målen 

 God ekonomisk hushållning och  

 Nöjda medarbetare. 
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Samråd 

Ola Asplund, Revisor på företaget Baker Tilly 

Bolagsverket 

Per Eriksson, VD i Krambo Bostads AB 

Beslutsunderlag 

Delningsplan 

Kommunfullmäktiges beslut om ny inriktning för Krambo Bostads AB och 

Kramfors Industri AB. KF – protokoll 2018-06-26, § 85 

Beslutet skickas till 

Krambo Bostads AB 

Valda ledamöter 

HR-avdelningen 

Kommunsekreteraren 
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 Dnr KS 2018/382 § 103

Gemensam familjehemsorganisation 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Principiellt godkänna att BAS-nämnden överför uppgifter i form av 

rekrytering, screening, utbildning och stöd till familjehem och 

jourhem till en gemensam enhet inom ramen för Kommunförbundet 

Västernorrlands verksamhet. 

2. Beslutet förutsätter att verksamheten ryms i den budgetram som 

BAS-nämnden har till förfogande. 

3. BAS-nämnden ges i uppdrag att slutgiltigt godkänna det avtal som 

reglerar samarbetet. 

Ärendet 

På uppdrag av länets socialchefer har Kommunförbundet Västernorrland 

lämnat ett förslag på en länsgemensam familjehemsorganisation. Förslaget 

innebär att det inrättas en gemensam enhet för rekrytering, utbildning och 

stöd till familjehem, jourhem och förstärkta familjehem. Enheten föreslås 

tillhöra Kommunförbundet och geografiskt förläggas till Härnösand.  

Uppdraget inleddes med en undersökning som visade på behovet av 

kvalitetshöjning i familjehemsvård. Undersökningen gjordes av FoU 

Västernorrland under 2015.  

På uppdrag av länets socialchefer har Kommunförbundet Västernorrland 

därefter tagit fram ett förslag på organisation av en länsgemensam 

familjehemorganisation. En arbetsgrupp med representanter från länets alla 

socialtjänster och personal från Kommunförbundet har medverkat i detta 

arbete. I organisationsförslaget har tagits hänsyn till en rättslig analys som 

förtydligar gränsdragningen mot myndighetsutövande arbetsuppgifter som 

stannar kvar i kommunerna. Se vidare under avsnitt juridiska aspekter.  

En gemensam familjehemsorganisation förväntas utveckla kvalitén i 

familjehemsvården vilket i sin tur ger bättre förutsättningar för de placerade 
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barnens utveckling under placeringstiden. Det finns också en tydlig 

förväntan att åtgärden ska minska behovet av konsultstödda familjehem 

vilket idag är en resurskrävande och kostnadsdrivande placeringsform för 

många kommuner.  

Förslaget innebär konkret att det på kommunförbundet inrättas en 

länsgemensam enhet för rekrytering av och utbildning/stöd till familjehem 

och jourhem i de kommuner som väljer att ingå i den länsgemensamma 

organisationen. Deltagande kommuner är Ånge, Härnösand, Kramfors, 

Sollefteå och Örnsköldsvik. Härnösand har fattat beslut med förbehållet att 

samtliga av de övriga fyra kommunerna ställer sig bakom förslaget. 

Sundsvalls kommun har valt att ställa sig utanför då de anser sig ha en 

familjehemsorganisation av god kvalitet. Timrå har ställt sig utanför med 

hänvisning till ekonomin.  

Kostnaden för verksamheten uppgår totalt till ca 6 390 tkr per år, med en 

tillkommande startkostnad för första året på 250 000 kronor. Personalen ska 

bestå av 7.0 tjänster inklusive 1.0 chef. Kostnaden fördelas mellan 

deltagande kommunerna proportionellt till deras storlek och i hur hög 

utsträckning de använder verksamheten. Det innebär att hälften av kostnaden 

fördelas utifrån antalet barn 0-18 år i kommunerna föregående år och 

resterande kostnad fördelas utifrån kommunernas uppskattade behov. 

Samarbetet regleras med avtal och BAS-nämnden föreslås få i uppdrag att 

slutgiltigt godkänna det avtal som reglerar sammarbetet. 

Juridiska aspekter 

Den kommunala kompetensen 

Enligt 3 kap. 16 § kommunallagen får vården av en kommunal angelägenhet 

överlämnas till bland annat juridiska personer, till exempel hel- eller delägda 

bolag, stiftelser eller föreningar. Den verksamhet som överlämnas måste 

falla inom ramen för den kommunala kompetensen. Angelägenheter som 

innefattar myndighetsutövning får dock inte överlämnas med stöd av den 

aktuella bestämmelsen, och inte heller angelägenheter som enligt lag eller 

förordning ska bedrivas av en kommunal nämnd.  

Rekrytering, utbildning och stöd till familjehem ingår i den kommunala 

kompetensen 2 kap. 1§ KL och därmed enligt 3 kap. 16 § kommunallagen 

kan överlämnas till juridiska personer. Kommunförbundet Västernorrland är 

i sin juridiska form (ett privaträttsligt subjekt). (7 kap. 16§ KL) 
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BAS-nämndens ansvar för att tillförsäkra tillgången till familjehem 

definieras i Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2012:11.  

Kommunal samverkan i ett privaträttsligt subjekt 

De privaträttsliga samverkansformerna är bolag, stiftelser och ideella 

föreningar. Enligt 3 kap. 16 § kommunallagen får vården av en kommunal 

angelägenhet överlämnas till bland annat juridiska personer, till exempel hel- 

eller delägda bolag, stiftelser eller föreningar. Kommunförbundet 

Västernorrland är en förening, ett privaträttsligt subjekt och därmed egen 

juridisk person. Den verksamhet som överlämnas måste falla inom ramen för 

den kommunala kompetensen.  

Innan arbetsuppgifter kan överföras från kommunerna till 

Kommunförbundet ska kommunfullmäktige besluta om det enligt 3 kap. 18b 

§ KL, kommunfullmäktige ska också förtydliga uppdraget till 

Kommunförbundet enligt 3 kap. 17§ KL.  Uppdraget anses förtydligat i de 

utredningar och underlag som tagits fram.  

Konkurrens- och upphandlingsrättliga frågor  

En gemensam familjehemsverksamhet driven av Kommunförbund bedöms, 

som tidigare framgått att falla inom ramen för den kommunala kompetensen. 

Detta medför att förbud enligt de s.k. KOS-reglerna i konkurrenslagen (3 

kap. 27 § ff. konkurrenslagen) inte kan meddelas.  

Enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) behöver kontrakt mellan 

upphandlande myndigheter under vissa förutsättningar inte 

konkurrensutsättas. Dessa förutsättningar har i de nya reglerna preciserats 

och i någon mening utökats jämfört med tidigare regler. Undantaget för 

interna kontrakt gäller enkelt uttryckt fall där den upphandlande 

myndigheten kontrollerar den part som den ingår avtal med 

(”kontrollkriteriet”) och avtalsparten dessutom bedriver huvuddelen av sin 

verksamhet tillsammans med den upphandlande myndigheten 

(”verksamhetskriteriet”). Kommunförbundet Västernorrland ägs av länets 

kommuner och kontrolleras av en styrelse med representanter från länets 

kommuner. 

Familjehemsvård i Kramfors kommun 

För närvarande har en 0,6 familjehemssekreterare huvudansvar 

för rekrytering av familjehem i Kramfors kommun. Avsatta resurser är inte 

på långa vägar tillräckliga för att uppfylla socialtjänstlagens krav på 
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utredning av och stöd till familjehemmen. När barn i behov av 

familjehemsplacering har omfattande behov uppstår svårigheter att rekrytera 

familjehem. Då uppstår behov av att köpa så kallade konsulentstödda 

familjehem. Kostnaden för dessa motsvarar ofta kostnaden för en extern 

HVB-placering.  

35 familjehem, inklusive nätverkshem och jourhem, har i dagsläget 

pågående uppdrag åt Kramfors kommun. 50 barn/unga var i april månad 

placerade i familjehem, jourhem eller nätverkshem. Av dessa var 8 

ensamkommande barn.  Utöver dessa barn finns 18 barn/unga placerade i 

konsulentstödda familjehem. Av dessa är 3 ensamkommande barn. 

Även efter att uppgifter överlämnats till den gemensamma 

familjehemsorganisationen kommer BAS-nämnden ha ansvar för 

myndighetsutövning och uppföljning av det enskilda barnet. Tjänsten som 

familjehemssekreterare behöver därför finnas kvar. 

Ekonomi och finansiering 

Kostnaden för Kramfors första året blir 1 268 980 kr inklusive del av 

startkostnad. Följande år 1 168 980 kr per år. 

Bas-nämndens utgångspunkt är att kostnaderna för den gemensamma 

familjehemsorganisationen skall finansieras genom sänkta kostnader för 

konsulentstödda familjehem.  Kostnad för köp av konsulentstödda 

familjehem i Kramfors kommun uppgick i april månad 2018 till 1 431 032 

kr.  

Bistånds-, arbetsmarknads- och social servicenämnden har fortlöpande 

informerats i frågan och beslutade 2018-05-31 att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att överföra uppgifter i form av rekrytering, 

screening, utbildning samt stöd till en gemensam familjehemsorganisation 

inom ramen för kommunförbundet Västernorrlands verksamhet.  

Måluppfyllelse 

Nöjda medborgare och kunder 

Många av familjehemmen är kommunmedborgare och genom en gemensam 

familjehemsorganisation ges större möjlighet för dem att få den utbildning 

och det stöd uppdraget kräver. 
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God kvalitet 

Målet med den gemensamma familjehemsorganisationen är en likvärdig 

familjehemsvård i länet som håller hög kvalitet där placerade barns 

förutsättningar för en gynnsam utveckling förbättras. Detta ska ske genom 

att: 

 Lämpliga familjehem finns i tillräckligt stor utsträckning. 

 Familjehemmen får stöd och kompetensutveckling på ett sådant sätt 

att de klarar av utmaningar och känner sig trygga i sin situation. 

 Placerade barns förutsättningar för gynnsam utveckling förbättras. 

 Antalet sammanbrott där orsakerna kan antas bero på bristande  

förutsättningar hos familjehemmen att genomföra sitt uppdrag 

minskar. 

Attraktiv arbetsgivare 

Socialsekreterarnas arbetssituation förbättras i och med att familjehem ges 

mer stöd och utbildning och därmed gynnas även de placerade barnen, som 

socialsekreterarna har ansvaret för. 

God ekonomisk hushållning 

Ett av målen med den gemensamma familjehemsorganisationen är att driva 

förstärkt familjehemsvård. Avsikten är att BAS-nämnden därigenom kan 

ersätta köp av dyra konsulentledda familjehem. 

 

Samråd 

Kommunförbundet Västernorrland och berörda kommuner i länet. 

Förslaget är informerat i BAS-förvaltningens samverkansgrupp vid ett flertal 

tillfällen under 2017 och 2018. 

Definition av olika typer av familjehem 

Familjehem 

Med familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar 

emot barn för stadigvarande vård och fostran och vars verksamhet inte 

bedrivs yrkesmässigt. 
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Jourhem 

Ett enskilt hem som vid upprepade tillfällen tar emot barn för tillfällig vård 

och fostran benämns jourhem i lagen. För dessa hem finns särskilda regler. 

Jourhemmen är ofta kontrakterade av en eller flera kommuner för ett visst 

antal platser.  

Konsulentstödda familjehem och jourhem 

Det förekommer att kommuner anlitar en enskild verksamhet för att få 

tillgång till ett familjehem eller ett jourhem som får handledning och 

lättillgängligt stöd av en konsulent. Verksamheterna går under olika 

beteckningar såsom ”konsulentstödd familjehemsvård”, ”förstärkt 

familjehemsvård”, ”paraplyorganisationer” etc. Det förekommer även privat 

så kallad konsulentstödd jourhemsverksamhet, som förmedlar platser i 

jourhem och ger dessa ett förstärkt stöd. 

Yttrande 

Jonne Norlin (S) yttrar sig i ärendet. 

Yrkande 

Jonne Norlin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag. 

Beslutsunderlag 

BAS-nämndens beslut 2018-05-31, § 33 (BAS 2018/362) 

Organisationsförslag – Länsgemensam familjehemsvård Kommunförbundet 

Västernorrland, februari 2017 (BAS 2017/681) 

Beslutet skickas till 

BAS-nämnden 

Kommunförbundet Västernorrland 
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 Dnr KS 2017/631 § 104

Svar på medborgarförslag om utvidgning av 

häxmuseets verksamhet 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Avslå medborgarförslaget och godkänna svarsbrevet. 

Ärendet 

Ulrika Forslund har lämnat in ett medborgarförslag (Dnr KS 2017/631) med 

syfte ”att undersöka förutsättningar för att bereda plats på dagens 

häxmuseum för de häxprocesser som bedrivs i dagens Sverige mot 

asylsökande”. 

Som en del av kommunstyrelsens beredning av medborgarförslaget har 

remiss skickats till BKU-nämnden för yttrande (BKU 2018-05-30 § 56). 

BKU-nämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

Häxmuséet lyfter fram och speglar en enskild historisk händelse. Syftet med 

häxutställningen är att förmedla kunskap, men framför allt för att väcka till 

insikter, reflektion, tankar och diskussion utifrån ett brett 

samhällsperspektiv. I utställningen visas också kopplingar mellan dåtid och 

nutid där det finns inslag som belyser näthatet som idag främst drabbar unga 

och kvinnor.  

Under våren 2018 påbörjades etapp 2 av utvecklingen av häxmuséet. Där 

lyfts viktiga delar av häxprocessen i Torsåker med hjälp av den digitala 

tekniken. I nuläget anses det angeläget att på olika sätt förmedla och visa 

häxprocessens olika historiska moment och dess följder.  

Medborgarförslaget vill att det ska undersökas om det finns plats för en 

vinkling utifrån migrationsfrågan men det är inte aktuellt för utställningen. 

Medborgarförslaget bör därför avslås. Det är viktigt att häxmuseet inte 

hänger ut enskilda individer, grupper, föreningar, andra organisationer och 

institutioner eller att häxmuséet blir en motor i en ny häxprocess. Att belysa 
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samhället utifrån migrationsfrågan är en för snäv syn, häxmuseet ska ge ett 

bredare samhällsperspektiv.  

Ekonomi och finansiering 

Detta beslut har inga ekonomiska effekter. 

Måluppfyllelse 

Häxmuseets syfte och intention är i linje med måluppfyllelsen i 

viljeinriktningen och de kommunövergripande målen. Att avslå 

medborgarförslaget påverkar inte den måluppfyllelsen. 

Samråd 

Samråd har skett med Jan Sahlén, kommunstyrelsens ordförande, Thomas 

Näsholm, barn-kultur- och utbildningsnämndens ordförande samt Hans-Olof 

Furberg, rektor Hola folkhögskola. 

Beslutsunderlag 

Ulrika Forslund, Medborgarförslag Dnr KS 2017/631 

BKU-nämndens sammanträdesprotokoll, Yttrande på medborgarförslag om 

utvidgning av Häxmuséets verksamhet daterad 2018-05-30 § 56 dnr BKU 

2018/18. 

Svarsbrev till förslagställaren. 

Beslutet skickas till 

Ulrika Forslund 
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 Dnr KS 2018/113 § 105

Svar på medborgarförslag om utökade öppettider på 

gymmet i Bollstahallen 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Avslå medborgarförslaget och godkänna svarsbrevet. 

Ärendet 

Therese Eriksson föreslår att man utökar öppettiderna på gymmet i 

Bollstahallen så att det blir mer tillgängligt för kommunens medborgare. 

Hon skriver att det är viktigt för folkhälsan och för medborgare som inte bor 

i Kramfors centralort att ha tillgång till ett gym med längre öppettider och att 

kommunen skulle tjäna både på fysiskt- och psykiskt friskare medborgare 

men också rent ekonomiskt då fler skulle lösa kort där. Hon föreslår att 

öppettiderna blir mer likt privatägda gym.  

Fritidsenheten har tidigare fått frågor om ökade öppettider och gjort 

bedömningen att den omställningen inte är möjlig på grund av lokalernas 

utformning och personaltillgången. När det gäller lokaler så finns ingen 

möjlighet idag att ha det system som de privata gymmen i Kramfors 

kommun har, det vill säga ett inpasseringssystem med tagg/kort som skulle 

medföra att man kan träna även när Bollstahallen är stängd.  

Vi har öppet i hallen när personal finns på plats och det är inte aktuellt idag 

att utöka personalstyrkan för att möjliggöra utökade öppettider. 

Medborgarförslag som kommer in till kommunen kan utifrån nuvarande 

arbetsordning antingen bifallas eller avslås. Utifrån detta avslås förslaget. 

Ekonomi och finansiering 

Ingen påverkan. 

Måluppfyllelse 

Beslutet har ingen effekt på måluppfyllelsen. 
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Samråd 

Inget samråd har skett i beredningen av detta ärende. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag: Utökade öppettider i Bollstahallen. 

Beslutet skickas till 

Therese Eriksson 

Samhällsavdelningen 
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 Dnr KS 2018/500 § 106

Motion om bredband-wifi till gruppboende 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärende 

Bertil Böhlin (C) har lämnat in en motion om bredband-wifi till 

gruppboende. Motionen finns att ta del av via kommunstyrelsens diarium 

(Dnr KS 2018/500). 

Beslutsunderlag 

Bertil Böhlin (C) motion daterat 2018-07-28. 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(26) 

Sammanträdesdatum 

2018-09-24 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 Dnr KS 2018/440 § 107

Medborgarförslag om att kommunen verkar för en 

etablering av tanksation för gas 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärende 

Tomas Sahlén har lämnat in ett medborgarförslag om att kommunen verkar 

för en etablering av tanksation för gas. 

Medborgarförslaget finns att ta del av via kommunstyrelsens diarium (Dnr 

KS 2018/440). 

Beslutsunderlag 

Tomas Sahlén, medborgarförslag daterat 2018-06-27 
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 Dnr KS 2018/594 § 108

Medborgarförslag om mötesplats för hemmaföräldrar 

längs kusten. 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärende 

Emma Andersson har lämnat in ett medborgarförslag om mötesplats för 

hemmaföräldrar längs kusten. 

Medborgarförslaget finns att ta del av via kommunstyrelsens diarium (Dnr 

KS 2018/594). 

Yttrande 

Jon Björkman (V) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Emma Andersson, medborgarförslag daterat 2018-09-12 
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 Dnr KS 2018/501 § 109

Medborgarförslag om att investera i en rullstolsgunga 

vid en central lekplats i Kramfors 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärende 

Stefan Lindkvist har lämnat in ett medborgarförslag om att investera i en 

rullstolsgunga vid en central lekplats i Kramfors. 

Medborgarförslaget finns att ta del av via kommunstyrelsens diarium (Dnr 

KS 2018/501). 

Beslutsunderlag 

Stefan Lindkvist, medborgarförslag daterat 2018-08-01 
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 Dnr KS 2018/449 § 110

Fyllnadsval av (C) som ersättare i BAS-nämnden 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Välja Cathrine Diongu (C) som ersättare i BAS-nämnden föråterstoden av 

mandatperioden. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-25 § 99 att entlediga Anne-Marie 

Viberg (C) som ersättare i BAS-nämndden. Kommunfullmäktige har därför 

att utse ny förtroendevald till uppdraget. Nominering har inkommit på 

fyllnadsval av Cathrine Diongu (C). 

Beslutsunderlag 

Nominering av fyllnadsval, inlämnad av Ida Stafrin 2018-07-11. 

Beslutet skickas till 

HR 

Kommunservice 

Kommunsekreterare 
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 Dnr KS 2018/575 § 111

Avsägelse (S) som ersättare i kommunstyrelsen 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Entlediga Björn Näsman (S) som ersättare i kommunstyrelsen. 

Ärendet 

Björn Näsman (S) har skriftligt avsagt sig uppdraget som ersättare i 

kommunstyreslen. 

Beslutsunderlag 

Björn Näsman (S) avsägelse 2018-09-05. 

Beslutet skickas till 

HR 

Kommunservice 

Kommunsekreterare 
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  § 112

Delgivningar 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Lägga delgivningarna till handlingarna. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige får ta del av följande: 

1. Justerat protokoll arvodesberedningen 2018-09-06 

2. Justerat protokoll BKU 27 juni 

3. Justerat protokoll HKA 13 juni 

4. Justerat protokoll Kommunhus styrelsemöte 27 juni 

5. Justerat protokoll Krambo Bostads AB 27 juni 

6. Justerat protokoll KSAU 26 juni 

7. Justerat protokoll Valnämnden 9 september 

8. Justerat protokoll Valnämnden 17 augusti 

9. Justerat styrelse protokoll KIAB 27 juni 

10. Justerat styrelseprotokoll Mediateknik 24 augusti 

11. Kommunrevisionen informerar Uppföljande granskning av TES-

planeringssystem 

12. KTM  Au protokoll 180613 

13. KTM Au protokoll 180605 

14. KTM Direktionen protokoll 180613 

15. KTM Regionalt trafikförsörjningsprogram 2030 

16. KTM Tertialrapport 1 2018 fastställd 

17. KTM Tertialrapport 1 2018 per medlem 
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18. Samordningsforbundet-Kramfors-Styrelseprotokoll-2018-06-15 

 


