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§ 1 Dnr KS 2020/26 

Information  

Beslut 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige får ta del av följande information: 

- Margareta Fällström, säkerhets- och telekomstrateg informerar om 

styrdokument för krisberedskap och skydd mot olyckor. 

- Bertil Viklund, revisionen, informerar om planerade granskningar 

som ska göras under 2020.  
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§ 2 Dnr: KS 2020/27 

Allmänhetens frågestund 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga frågorna med svaren till 

handlingarna. 

Ärendet 

Under allmänhetens frågestund ställdes dessa frågor: 

- Madelene Cotz frågar kommunstyrelsens ordförande om hur barnens 

rättigheter skyddas när skolor och fritidsanläggningar läggs ner, och 

frågar om vilken hänsyn som tas till barnets perspektiv samt hur 

kommunen har tagit hänsyn till barnens åsikter i skolutredningarna. 

Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande, besvarar frågan. 

- Per- Erik Eriksson, ordförande för Höga kustens motorvecka, frågar 

bildningsnämndens ordförande Thomas Näsholm (S) om de har 

någon plan på att lösa bort kostnaden för lokalen på Vallen. Thomas 

Näsholm (S), bildningsnämndens ordförande, besvarar frågan.  

- Sofia Wolfenstein, ledamot Höga Kusten motorvecka, frågar om 

bildningsnämnden bär kostnaden för den lämnade lokalen på vallen. 

Thomas Näsholm (S), bildningsnämndens ordförande, besvarar 

frågan.  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(67) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-24 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 3 Dnr: KS 2020/63 

Riktlinje för krisberedskap och skydd mot olyckor 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige.  

Beslut  

1. Anta riktlinje för krisberedskap och skydd mot olyckor.  

2. Upphäva tidigare Program för kris och beredskap KS 2015/484 och 

Handlingsprogram för skydd mot olyckor KS 2015/488.  

3. Fastställa riktlinjen som ett ägardirektiv för bolagen som ingår i 

kommunhuskoncern.  

Ärendet 

Enligt kommunöverenskommelsen mellan Sveriges kommuner och regioner 

(SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som 

bygger på Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och 

vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, ska alla kommuner 

ta fram ett styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap. 

Styrdokumentet ska ange kommunens övergripande mål och inriktning för 

arbetet med krisberedskap under mandatperioden och innehålla: 

 övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala 

förvaltningar, bolag och kommunalförbund 

 kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys 

 kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar 

 vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som 

kommunen ska ta fram eller uppdatera under mandatperioden 

Denna riktlinje är också en beskrivning för hur kommunens förebyggande 

verksamhet för skydd mot olyckor som inte föranleder räddningsinsats är 

ordnad och hur den planeras.  Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 

2003:778) ska en kommun ha ett handlingsprogram som beskriver målen för 

kommunens förebyggande verksamhet gällande de risker som kan leda till 

räddningsinsats och kommunens förmåga att utföra räddningsinsats såväl i 

fredstid som under höjd beredskap. Räddningstjänsten Höga kusten Ådalen 

har ett program för räddningsinsats i de tre ingående kommunerna; 

Kramfors, Härnösand och Sollefteå.  
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Ekonomi och finansiering 

Ej relevant.  

Måluppfyllelse 

Med denna riktlinje uppfylls lagkrav i både Lag (2006:544) om kommuners 

och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 

höjd beredskap och Enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) 

Beslutsunderlag 

Riktlinje för krisberedskap och skydd mot olyckor.  

Beslutet skickas till 

Bildningsnämnden 

Produktionsnämnden  

Välfärdsnämnden 

Kommunledningsförvaltningen 

Produktionsförvaltningen 

Bildningsförvaltningen 

Välfärdsförvaltningen 

Samtliga kommunala bolag 

Styrman Dnr KS 2019/617 ärende ”Ägardirektiv för bolag ingående i 

kommunhuskoncernen 2020”. 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(67) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-24 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 4 Dnr: KS 2019/588 

Riktlinje för barnrätts- och ungdomsdemokrati 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Fastställa riktlinje för Barnrätt- och ungdomsdemokrati. 

2. Fastställa riktlinjen som ett ägardirektiv för bolagen ingående i 

kommunhuskoncernen. 

3. Åtgärder och aktiviteter som genomförts ska årligen redovisas i 

samband med bokslut. 

4. Arbetet med barnrätt och ungdomsdemokrati i Kramfors kommun 

utvärderas år 2022. 

Ärendet 

I maj 2019 beslutade kommunfullmäktige (KF 2019-05-27 § 55) att: 

1. Kommunorganisationen ska bygga upp ett aktivt, strukturerat barn- och 

ungdomsdemokratiarbete med barnkonventionen som grund. 

2. Uppdra till kommunstyrelsen att leda och samordna arbetet. 

En riktlinje har utarbetats som ska fungera som ett övergripande dokument 

och en ram för hela kommunhuskoncernen. För att underlätta 

implementeringen har även ett metodstöd tagits fram som är applicerbart 

inom kommunhuskoncernen och tillhandahålls av samhällsavdelningen.  

Utgångspunkten är att Kramfors kommun vill leva upp till 

barnrättsperspektivet och förhålla sig till Artikel 2, 3, 6 och 12 som även 

kallas för de fyra grundprinciperna.  

Artikel 2 handlar om alla barns lika värde och rättigheter. Ingen får 

diskrimineras. Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett 

land som har ratificerat den.  

 Artikel 3 anger att det i alla åtgärder som rör barn i första hand ska 

beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Begreppet ”barnets 

bästa” är konventionens grundpelare och har analyserats mer än 

något annat begrepp i barnkonventionen. Vad som är barnets bästa 

måste avgöras i varje enskilt fall och hänsyn ska tas till barnets egen 

åsikt och erfarenhet.   
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 Artikel 6 understryker varje barns rätt till liv, överlevnad och 

utveckling. Artikeln handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan 

också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen.  

  Artikel 12 lyfter fram barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter 

och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. När 

åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad. 

När man läser de övriga artiklar som ingår i barnkonventionen ska man läsa 

dem med grundprinciperna ”som glasögon”.  

Kramfors kommuns arbete med barnrätt och ungdomsdemokrati inkluderar 

varje flicka och pojke under 18 år och ungdomar upp till 25 år. Med 

barnkonventionen som grund, bidrar vi till ett mer inkluderande samhälle 

som gynnar alla medborgare, samt främjar en hållbar utveckling. När alla 

medborgare oavsett ålder, kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning får 

möjlighet att vara aktiva och delaktiga i att forma det samhälle vi lever i 

stärks vår värdegrund. Möjlighet till medbestämmande ökar medborgarnas 

engagemang vilket främjar engagemang för politik, kultur och föreningsliv. 

Med mera jämlika och jämställda livsvillkor och möjligheter främjas en mer 

jämlik psykisk och fysisk hälsa. Demokratiarbete förebygger också utsatthet 

för våldsbejakande extremism, våld i nära relation samt främjar psykisk 

hälsa. 

Barnkonventionen säger att barn och ungdomar ska involveras i demokratin. 

I Kramfors kommun finns i dagsläget inte ett aktivt, strukturerat barn- och 

ungdomsdemokratiarbete. En metod för hur kommunen ska arbeta med barn- 

och ungdomsdemokrati behöver tas fram i samråd med barn och ungdomar i 

kommunen och förankras i det kommunala demokratiarbetet. En riktlinje 

som beskriver vad som ska göras samt ett metodstöd för hur arbetet kan 

genomföras har tagits fram. Politiska beslut och andra dokument som rör 

barn och unga behöver ses över och anpassas. Metoder för uppföljning av 

barnrättsarbetet behöver utarbetas för att säkerställa en kontinuerlig 

utveckling av arbetet. 

Kommunstyrelsens beslutade 2020-02-11 att metodstödet för tillämpning av 

riktlinjen revideras löpande utifrån behov och tillhandahålls av 

samhällsavdelningen. 

Ekonomi och finansiering 

En resurs med huvudansvar för barnrätt och ungdomsdemokratin finns 

tillgänglig under implementeringsprocessen fram till 2020-12-31 för att leda, 

samordna och följa upp arbetet. Därefter förväntas varje enhet inom 
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kommunhuskoncernen ta ansvar för att följa lagstiftningen med stöd av 

riktlinje och metodstöd. 

Måluppfyllelse 

I översiktsplanen är barn- och ungdomsperspektivet en av fem allmänna 

utgångspunkter för den fysiska planeringen som talar om hur mark- och 

vattenområden bör användas i Kramfors kommun. 

Översiktsplanen lyfter fram betydelsen av att skapa en trygg, stimulerade 

och utvecklande livsmiljö för barn- och ungdomar, som uppmuntrar barn och 

unga att vara medskapare när vi tillsammans formar framtiden i Kramfors 

kommun. I översiktsplanen lyfts också betydelsen av ett inkluderande 

samhälle som gynnar alla medborgare, samt främjar en hållbar utveckling. 

När medborgare oavsett kön, ålder och erfarenheter får möjlighet att vara 

aktiva och delaktiga stärks vår värdegrund och kommunens attraktionskraft 

ökar. Något som också lyfts fram i programmet för jämställdhet. Riktlinjen 

stärker och förtydligar därmed både den vilja och inriktning som finns i 

översiktsplan och program för jämställdhet. 

Vision 2031 skildrar en önskan om hur det ska vara leva i, arbeta i och 

besöka Kramfors kommun om lite mer än ett decennium. Det finns tydliga 

kopplingar mellan riktlinje för barnrätts- och ungdomsdemokrati och vår väg 

mot att förverkliga visionen. 

”Vi ger barn och unga en bra start i livet. (…) Barn och ungdomar mår bra, 

känner delaktighet och inflytande och växer som individer. En god livsmiljö 

för barn och ungdomar ökar vår livskraft.”    

Arbetet med implementeringen kommer att berikas och stärkas av de 

pågående aktiviteterna i projektet "Framtid Kramfors" och Leader Höga 

Kustens satsning på "Unga i Landsbygd". 

Samråd 

Kommunens förvaltningschefer och avdelningschef, folkhälsoutvecklare 

samt jämställdhetsutvecklare vid samhällsavdelningen 

Beslutsunderlag 

Riktlinje för Barnrätt-och ungdomsdemokrati  

Beslutet skickas till 

Kommunens förvaltningar 

Kommunala bolag ingående i kommunhuskoncernen 

Styrman Dnr KS 2019/617 ärende ”Ägardirektiv för bolag ingående i 

kommunhuskoncernen 2020”. 
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§ 5 Dnr: KS 2020/55 

Fastställa kommunövergripande diarieplan 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige. 

Beslut 

1. Upphäva tidigare antagen diarieplan, KS 2011/792 ”Diarieplan för 

Kramfors kommun”. 

2. Införa ny diarieplan i diariesystemet Styrman (W3D3) vilket gäller 

hela organisationen från och med 1 januari 2020 

3. Den gemensamma registratorsfunktionen utövar tillsyn och stöd till 

respektive förvaltning och bolag att följa diarieplanen. 

Ärendet 

När kommunfullmäktige antog ett nytt arkivreglemente 2018-01-24, § 2, 

(KS2017/236) beslutades att nämnder och bolag ska gå över till en 

processbaserad arkivredovisning som även rekommenderas av SKR 

(Sveriges kommuner och regioner). Den utgår från en klassificeringsstruktur 

”Klassa” som är uppbyggd efter riksarkivets föreskrifter. Riksarkivet har 

uppmanat kommuner att övergå från det gamla sättet att redovisa sitt arkiv 

enligt det allmänna skrivschemat och övergå till den nya 

verksamhetsbaserade arkivredovisningen, så kallad processinriktad 

dokumenthantering.   

Syftet med nya planer är att skapa gemensamma dokumenthanteringsrutiner 

hos samtliga enheter och kontinuitet i rutinerna kring dokumenthantering 

som är personoberoende för ökad rättssäkerhet och effektivitet. Planen 

fungerar även som ett inventarium över myndighetens handlingar samt blir 

ett stöd i verksamheten med anvisningar för hur myndighetens handlingar 

ska hanteras. Dokumenthanteringsplanerna (KS2019/280) är strukturerade 

efter verksamhetens processer enligt riksarkivets anvisningar. 

Utifrån dokumenthanteringsplaner hos respektive styrelse, nämnd och 

kommunalt bolag har en ny diarieplan skapats för att den gemensamma 

registratorsfunktionen ska kunna arbeta enhetligt med handlingar i 

kommungemensamma diariesystemet Styrman (W3D3). Dessutom bildar 

den strukturen en förutsättning för framtida digital arkivering och 

återsökning av handlingar. 
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Den nya diarieplanen är uppdelad i 3 verksamhetstyper, som bilagorna visar. 

1. Ledande/styrande processer 

Ledande/styrande processer reglerar vad som ska göras och hur det ska 

göras.  

2. Stödprocesser  

Dessa processer krävs för att huvudprocesserna ska kunna utföras.  

3. Kärnprocesser 

Kärnverksamhet är myndighetens huvudprocesser som beskrivs i 

reglementen/lagstiftning. Dessa processer är inte likartade utan specifika för 

just den verksamheten. 

Diarieplanen synkroniserar därmed förvaltningarnas 

dokumenthanteringsplaner. 

Behov av uppföljning  

Eftersom kommunen övergår till en processinriktad diarieplan så finns 

behovet av kontinuerlig uppföljning av förändringar. Tillsyn och revidering 

sköts av den gemensamma registratorsfunktionen. 

Diarieplanen behöver en tid framåt ses som ett mer ”levande dokument” för 

att kvalitetssäkra innehållet. 

För att effektivisera arbetet så föreslås att kommunstyrelsen i sin 

delegationsordning delegerar uppföljning och revideringsansvaret till 

kommundirektören med rätt att vidaredelegera.  

Ekonomi och finansiering 

Beslutet innebär inget behov av ytterligare finansiering.  

Måluppfyllelse 

Offentlighetsprincipen syftar till att garantera medborgarens möjlighet till 

insyn i den offentliga verksamheten bland annat genom rätten att ta del av 

allmänna handlingar. För att offentlighetsprincipen ska uppfyllas behöver 

myndigheternas handlingar hållas ordnade. Kraven på en snabb och enkel 

återsökning av myndigheternas handlingar ökar hela tiden. Genom att 

systematisera och klassificera alla former av information skapas goda 

hållbara förutsättningar för återsökning och återanvändning av 

verksamhetens information. Detta blir viktigare när informationen hanteras 

allt mer digitalt i system för verksamhetsinformation. Informationen finns då 

inte i någon fysisk form. Detta kräver en väl utarbetad struktur och 

genomtänkta sökparametrar och denna diarieplan är en förutsättning för 

digitalt bevarande av arkivhandlingar. 
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Beslutsunderlag 

Kommungemensam diarieplan biläggs i 3 (tre) excelfiler. 

Beslutet skickas till 

Välfärdsnämnden 

Bildningsnämnden 

Produktionsnämnden 

HR-avdelningen 

Ekonomi-avdelningen 

Administration kommunledningskontoret 

Samhällsavdelningen 

Valnämnden 

Överförmyndarnämnden 

Revisionen 
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§ 6 Dnr: KS 2020/57 

Ändring av ansvarig utgivare för webbsändningar av 

kommunfullmäktiges sammanträden 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Peter Hedberg (S), ordförande, utses till ansvarig utgivare för 

sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden på 

www.kramfors.se 

2. Eva Tånneryd (V), vice ordförande, utses som ersättare till ansvarig 

utgivare.  

3. Utgivare ska inte vara ansvarig för vad som sägs under 

sammanträdet. Varje ledamot ansvarar själv för eventuella 

yttrandefrihetsbrott hen kan begå.  

4. Kommunstyrelsen ska vara personuppgiftsansvarig för sändningarna.  

Ärendet 

Bakgrund 

Kommunfullmäktiges sammanträden i Kramfors kommun direktsänds via 

kommunens hemsida. Sändningen omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen och 

ska vara anmäld med utsedd ansvarig utgivare till myndigheten för press, 

radio och tv.  

Via kommunens hemsida finns även möjlighet att se sändningen i efterhand, 

därmed ska GDPRs bestämmelser om medgivande för publicering av 

personuppgifter följas. 

Direktsändning 

Sändningar är att likställa med en radiosändning och omfattas av 

yttrandefrihetsgrundlagen och ska ha en utgivare utsedd och anmäld till 

myndigheten för press, radio och tv.  

 

Det är utgivaren som ensam bär ansvaret för det som sänds eller publiceras i 

databasen. Uppgift om vem som är utgivare ska vara tillgänglig för 

allmänheten. 
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Utgivaren är juridiskt ansvarig om yttrandefrihetsbrott begås, till exempel 

hets mot folkgrupp, förtal eller förolämpning.  

I direktsända program kan de medverkande ansvara för eventuella 

yttrandefrihetsbrott istället för utgivaren. Den som utser ansvarig utgivare 

kan besluta om detta. Beslutet ska meddelas de medverkande före 

sändningen och antecknas i ett särskilt register hos den som sänder. 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att varje talare ska vara ensam ansvarig 

för sina uttalanden. Detta ska anslås/informeras om på lämpligt sätt vid varje 

möte. 

Ekonomi och finansiering 

Beslutet påverkar inte ekonomin.  

Samråd 

Samråd har förts med myndigheten för radio, press och tv.  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktiges presidium  

Administrativa enheten 

Revisionen  
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§ 7 Dnr: KS 2020/58 

Ansöka om utgivningsbevis för databas 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Ansöka hos myndigheten för radio, press och tv om ett 

utgivningsbevis för databas.  

2. Peter Hedberg (S), ordförande, utses till ansvarig utgivare  

3. Eva Tånneryd (V), vice ordförande, utses som ersättare till ansvarig 

utgivare.  

Ärendet 

Efter kontakt med myndigheten för radio, press och tv framkom det att 

Kramfors kommun saknar utgivningsbevis för de webbsändningar som 

kommunen har publicerade på www.kramfors.se. Det utgivningsbevis som 

kommunen har i dagsläget täcker endast live-sändningar, och inte sändningar 

som är möjliga att se i efterhand på kommunens hemsida. Därför behöver 

kommunen ansöka om ytterligare ett utgivningsbevis.  

Ekonomi och finansiering 

Beslutet påverkar inte ekonomin.  

Måluppfyllelse 

Beslutet påverkar inte måluppfyllelsen 

Samråd 

Samråd har förts med myndigheten för radio, press och tv.  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktiges presidium  

Revisionen 

Administrativa enheten  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(67) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-24 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 8 Dnr: KS 2020/103 

Tilläggsbudgetering 2020 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Tilläggsbudgetera med totalt 20,5 mnkr på grund av ökade intäkter. 

Tilldelningen av budgetmedel är ramhöjande och pengarna fördelas 

enligt nedanstående specifikation. 

 Välfärdsnämnden 12 mnkr. 

 Bildningsnämnden 4 mnkr. 

 Produktionsnämnden 1,5 mnkr. 

 Kommunstyrelsen 3 mnkr. 

2. Godkänna en start av projektet utveckling av Skuleberget och 

tilläggsbudgetera 10 mnkr i investeringsbudgeten för 

produktionsnämnden. 

Ärendet 

I november 2019 sa riksdagen ja till regeringens förslag till ändringar i 

kostnadsutjämningssystemet. Förändringen innebär att systemet i högre grad 

kommer att ta hänsyn till socioekonomiska faktorer och merkostnader till 

följd av gles bebyggelse. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2020. 

Det innebar att Kramfors kommun fick ca 20 mnkr mer. Kommunen har 

även fått extra bidrag för högt flyktingmottagande med 2,2 mnkr.  

Detta sammanslaget med skatteberäkningen från SKR (Sveriges kommuner 

och regioner) innebär att bedömningen är att intäkterna ökar med 28,2 mnkr 

i jämförelse med den budget som kommunfullmäktige beslutade om i juni 

2019. 

Budgetberedningen aktiverades och äskanden från nämnderna inkom, enligt 

följande. 
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Utökade driftsramar 

Budgetberedningen har haft två möten där de har diskuterat hur dessa pengar 

ska fördelas. Budgetberedningens förslag är att 20,5 mnkr ska fördelas till 

nämndernas driftbudgetar. Pengarna ska betraktas som ramhöjande. 

Resterade del av den bedömda intäktsökningen 7,7 mnkr läggs till 

kommunens resultat. Förslag på fördelning och därmed ny budgetram är 

enligt nedan: 

 

Ramtillskotten är inte villkorade för Välfärdsnämnden, Bildningsnämnden 

och för Kommunstyrelsen vilket innebär att nämnden själv ansvarar för hur 

nämndens totala budgetutrymme används och fördelas.  

För Produktionsnämnden gäller att ramökningen innebär att interna priser 

inte får höjas under 2020 samt att nämnden ges 0,5 mnkr i extra resurser till 

lokalsamordning. Produktionsnämnden har i och med detta såväl ansvar som 

budget för och utredningar och planeringskostnader kopplade till nya eller 

förändrade lokaler.  

Utökad investeringsram 

Projekt utveckling av Skuleberget har godkänts och projektet löper 2020-01-

01 - 2022-03-31. Projektet har en budget på 38 040 816 kr och finansieras 

enligt nedan: 

(mnkr)

Välfärdsnämnden 15,3

Bildningsnämnden 7,0

Produktionsnämnden 3,3

Överförmyndarnämnden 0,0

Revision 0,0

Kommunstyrelsen 3,0

Summa 28,6

(mnkr) Fördelning Ny ram2020

Välfärdsnämnden 12,0 533,7

Bildningsnämnden 4,0 437,3

Produktionsnämnden 1,5 30,1

Överförmyndarnämnden 0,0 3,3

Revision 0,0 1,5

Kommunstyrelsen 3,0 190,9

Summa 20,5 1 196,8
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Den kontanta finansieringen för kommunens del är 10 mnkr. Genom att inte 

fördela ut hela den ökade intäkten som kostnadsutjämningen mm innebär så 

ökar självfinansieringen för kommunens investeringar. Det bidrar till en mer 

hållbar ekonomi. 

Ekonomi och finansiering 

Beslutet att tilläggsbudgetera för nämnderna förbättrar deras ekonomiska 

förutsättningar och minskar deras budgetunderskott på kort och lång sikt. 

Hela intäktsökningen fördelas ut inte vilket ger utrymme till en utökad 

investeringsbudget. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Bildningsnämnden 

Välfärdsnämnden 

Produktionsnämnden 

Revisionen 

Ekonomichef 

(kr)

Kramfors kommun 10 360 000

Region Västernorrland 6 664 212

Docksta bordtennisklubb 2 000 000

EU-medel 19 016 604

Summa 38 040 816
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§ 9 Dnr: KS 2019/682 

Ny valdistriktsindelning 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Godkänna ny valdistriktsindelning och föreslå länsstyrelsen besluta enligt 

förslaget.  

Ärendet 

Kramfors kommun har idag 14 valdistrikt som varierar i storlek från 531 

röstberättigade till 1 698 röstberättigade. Valmyndighetens rekommendation 

är att varje valdistrikt ska omfatta mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. 

Vid de senaste valen har det i de största valdistrikten tagit lång tid med 

rösträkningen på valdagens kväll, särskilt där det varit många förtidsröster 

att hantera. Valhandläggaren har därför med stöd av GIS-handläggare på 

miljö- och byggavdelningen tagit fram förslag till ny valdistriktsindelning 

som innebär en jämnare fördelning av röstberättigade. Vid förändringen har 

hänsyn tagits till kommunens geografi och vad som kan anses vara naturliga 

avgränsningar.  

Valnämnden godkände vid sitt möte 2019-11-29 § 36 förslaget till ny 

valdistriktsindelning. Förslaget innebär att valdistrikt Väja-Dynäs upphör 

och uppgår i Blästa. Ett antal röstberättigade flyttas från Blästa till 

Bollstabruk och från Nyland till Bjärtrå. I centrala Kramfors omfördelas 

röstberättigade mellan Centrum, Östby, Björsta och Gumås för att skapa mer 

jämnstora valdistrikt. Övriga valdistrikt är inte berörda.  

Länsstyrelsen beslutar om kommunens indelning i valdistrikt efter förslag 

från kommunen.  

Ekonomi och finansiering 

Genom att ett valdistrikt upphör så minskar antal röstmottagare och någon 

förstärkning för övriga valdistrikt anses inte behövas.  

Måluppfyllelse 

Kramfors kommun kommer även fortsättningsvis att ha en god närhet till 

vallokaler. En mycket stor del av de röstande använder sig också av 

förtidsröstning där kommunen numera dessutom erbjuder ambulerande 
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röstmottagning i hemmet för de som inte kan ta sig till vallokal eller 

förtidsröstningsställe.  

Beslutsunderlag 

Valnämnden 2019-11-29, § 36 

Karta över ny valdistriktsindelning.  

Sammanställning över antal röstberättigade.  

Ks 200211 § 41 

Beslutet skickas till 

Valnämnden 

Valhandläggare 

Länsstyrelsen 
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§ 10 Dnr: KS 2019/269 

Svar på motion om att frångå fossila energikällor 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Bifalla motionen. 

Ärendet 

 Ida Stafrin (C), föreslår i en motion daterad 2019-04-03 (Dnr 2019/269) 

fullmäktige att omgående ta fram en plan hur kommunen ska frångå fossila 

energikällor och ersätta dessa med förnyelsebar energi.  

Förvaltningens bedömning 

Motionärens förslag ligger i linje med kommunens hållbarhetsarbete och 

omfattas av uppdraget att utarbeta en klimatstrategi. Att ta fram en 

klimatstrategi är ett omfattande arbete, där det även kan ingå att samtidigt ta 

fram en energiplan och åtgärder för reduktion av växthusgasutsläpp och 

energianvändning. Arbetet för framtagandet beräknas ta ca 1,5 år, befintlig 

resurs vid samhällsavdelningen för arbetet kan tilldelas för uppdraget. 

Måluppfyllelse 

Förslaget bidrar till att införliva antaget program för ekologisk hållbarhet och 

Vision 2031. Det bidrar även till att införliva Sveriges miljömål, Sveriges 

klimatmål samt Agenda 2030. 

Samråd 

Samråd har förts inom Samhällsavdelningen. 

Yttranden  

Ida Stafrin (C), Bengt Sörlin (SD) Malin Svanholm (S), Rainor Melander 

(S), Jan Sahlén (S), Johanna Zidén (M), Jon Björkman (V) och Svante 

Ivarsson (L) yttrar sig.  

Yrkande  

Malin Svanholm (S), Rainor Melander (S) Jan Sahlén (S), Ida Stafrin (C), 

Johanna Zidén (M), Jon Björkman (V) och Bengt Sörlin (SD) yrkar bifall.  

Beslutsunderlag 

Motion om att frångå fossila energikällor, Dnr 2019/269 
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Beslutet skickas till 

Motionären 

Samhällsavdelningen 
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§ 11 Dnr: KS 2019/268 

Svar på motion om redovisning av bolagens 

klimatpåverkan 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Bifalla motionen. 

2. Uppdra till kommunala bolag i kommunhuskoncernen att i 

årsredovisningen redovisa utsläpp av växthusgaser för sina 

verksamheter med start verksamhetsåret 2020. 

3. Fastställa beslutet som ett ägardirektiv för bolagen som ingår i 

kommunhuskoncernen. 

4. Uppdra till ordförande för Höga Kusten Airport att verka för att det 

bolaget gör på motsvarande sätt. 

Ärendet 

Ida Stafrin (C), föreslår i en motion daterad 2019-04-03 (Dnr 2019/268) 

fullmäktige att uppdra till de kommunala bolagen att i nästa årsredovisning 

redovisa sin klimatpåverkan. 

En övergripande vetskap om verksamheters växthusgasutsläpp är grunden i 

ett systematiskt klimat- och hållbarhetsarbete. Genom att ta reda på samt 

redogöra för verksamheters utsläpp ges en årlig nulägesbild över 

verksamheters klimatpåverkan och därmed en tydlig bild över vilka områden 

som behöver prioriteras samt en kontroll över uppföljningen av åtgärder 

inom området.  

Förslaget är att motionen bifalls och att kommunfullmäktige uppdrar till 

samtliga kommunala bolag i kommunhuskoncernen att, med start för 

verksamhetsåret 2020, i årsredovisningen årligen redovisa klimatpåverkan. 

Vidare föreslås att ordförande för Höga Kusten Airport verkar för att det 

bolaget gör på motsvarande sätt. Eftersom Kramfors kommun bara äger 50 

% av bolaget kan vi inte ensidigt utfärda ägardirektiv och då är det rimligt att 

styrelsen formellt får avgöra frågan. På så sätt ges Sollefteå kommun 

möjlighet till inflytande. 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

28(67) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-24 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ekonomi och finansiering 

Kostnaden för att redovisa klimatpåverkan beräknas vara förhållandevis 

ringa och faller inom respektive bolags ordinarie årsredovisningsarbete. 

Måluppfyllelse 

Förslaget bidrar till att införliva viljeinriktningen, program för ekologisk 

hållbarhet och Vision 2031. Det bidrar även till att införliva Sveriges 

miljömål, Sveriges klimatmål samt Agenda 2030. 

Samråd 

Samråd har förts med Krambo, Höga Kusten Airport och inom 

Samhällsavdelningen. 

Yttranden  

Ida Stafrin (C), Bengt Sörlin (SD) och Malin Svanholm (S) yttrar sig. 

Yrkanden  

Ida Stafrin (C) och Malin Svanholm (S) yrkar bifall. 

Beslutsunderlag 

Motion om redovisning av bolagens klimatpåverkan, Dnr KS 2019/268. 

Beslutet skickas till 

Motionären 

Krambo 

Kramfast 

Höga Kusten Airport 

Mediateknik 

Samhällsavdelningen 

Styrman Dnr KS 2019/617 ärende ”Ägardirektiv för bolag ingående i 

kommunhuskoncernen 2020”. 

Sollefteå kommun 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

29(67) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-24 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 12 Dnr: KS 2020/2 

Svar på interpellation om arbetsmarknadssekreterare 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige  

Beslut 

Lägga interpellationen och svaret med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Interpellant: Johanna Zidén (M) 

Svarande: Gudrun Sjödin (S), välfärdsnämndens ordförande 

Johanna Zidén (M) har lämnat in en interpellation till Gudrun Sjödin (S), 

välfärdsnämndens ordförande. Interpellationen och svaret är diarieföra med 

diarienummer KS 2020/2 

Yttranden 

Gudrun Sjödin (S), Johanna Zidén (M), Jon Björkman (V), Thomas Näsholm 

(S) och Malin Svanholm (S) yttrar sig.  

Beslutsunderlag 

Johanna Zidéns interpellation daterad 2019-12-31 

Interpellationssvar från Gudrun Sjödin, daterat 2020-02-20  
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§ 13 Dnr: KS 2019/645 

Svar på interpellation om skolmatskostnader 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige  

Beslut 

Lägga interpellationen och svaret med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Interpellant: Svante Ivarsson (L) 

Svarande: Rainor Melander (S), produktionsnämndens ordförande 

Svante Ivarsson (L) har lämnat in en interpellation till Rainor Melander (S), 

produktionsnämndens ordförande. Interpellationen och svaret är diarieföra 

med diarienummer KS 2019/645. 

Yttranden 

Rainor Melander (S), Svante Ivarsson (L) och Peder Svensson (C) yttrar sig.  

Beslutsunderlag 

Svante Ivarsson fråga daterad 2019-11-17 

Interpellationssvar från Rainor Melander, daterad 2020-02-19 
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§ 14 Dnr: KS 2020/97 

Svar på interpellation om Kramfors kommun har en 

skyfallsplan 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige  

Beslut 

Lägga interpellationen och svaret med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Interpellant: Svante Ivarsson (L) 

Svarande: Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande 

Svante Ivarsson (L) har lämnat in en interpellation till Malin Svanholm (S), 

kommunstyrelsens ordförande. Interpellationen och svaret är diarieföra med 

diarienummer KS 2020/97. 

Yttranden  

Malin Svanholm (S), Svante Ivarsson (L) och Rainor Melander (S) yttrar sig. 

Beslutsunderlag 

Svante Ivarssons interpellation daterad 2020-01-17 

Interpellationssvar från Malin Svanholm 2020-02-14 
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§ 15 Dnr: KS 2020/54 

Svar på interpellation om installation av hiss till 

Latbergshallen 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige  

Beslut  

Lägga interpellationen och svaret med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Interpellant: Robert Sandström (C) 

Svarande: Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande 

Robert Sandström (C) har lämnat in en interpellation till Malin Svanholm 

(S), kommunstyrelsens ordförande. Interpellationen och svaret är diarieföra 

med diarienummer KS 2020/54. 

Yttranden 

Malin Svanholm (S) och Robert Sandström (C) yttrar sig. 

Beslutsunderlag 

Robert Sandströms interpellation daterad 2020-01-10 

Interpellationssvar från Malin Svanholm, 2020-02-14 
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§ 16 Dnr: KS 2019/348 

Svar på medborgarförslag: Inrättande av en ny digital 

social valuta som bygger på s.k ”time banking  

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Avslå medborgarförslaget. 

2. Godkänna svarsbrevet. 

Ärendet 

Christian Lindström föreslår Kramfors kommun inrätta en ny digital valuta 

som bygger på så kallad ”time banking”. Christian menar att detta skulle 

utgöra en innovativ åtgärd för att göra Kramfors till en mer attraktiv ort och 

att göra glesbygden generellt mer attraktivt att flytta till. Han menar vidare 

att vi inte kommer att kunna konkurrera med den ekonomiska tillväxt som 

finns till exempel i Stockholms- eller Öresundsregionen och att vi ska 

konkurrera med något helt annat – ett starkt samhälle och människors sociala 

kapital. 

Time banking är en idé som handlar om att man beroende på vilka insatser 

man gör samhället tjänar på det. Om man exempelvis volontärarbetar för en 

bättre integration tjänar man krediter på det, om man engagerar sig i en 

förening eller startar ett företag så tjänar man krediter på det. Krediterna ska 

i sin tur gå att använda på butiker och företag i Kramfors kommun.  

Det finns ett fåtal ”time banks” i världen och i relativt liten skala och inga 

som är helt sanktionerade i samhället. Andrew Yang, en amerikansk 

presidentkandidat, har lagt fram detta som ett förslag om hur man kan 

komma tillrätta med utarmningen av landsbygden. Här menar Christian att 

Kramfors kommun – i samarbete med det lokala näringslivet – ska gå i 

bräschen och verkligen belöna de insatser som civilsamhället står för och 

dessutom skapa ett incitament för att engagera sig mer i samhället. Rent 

praktiskt rekommenderar Christian att kommunen undersöker de befintliga 

”time banks” som finns i exempelvis Storbritannien och USA och hämtar 

inspiration därifrån. I en tid där vi blir allt mer individualiserade, där 

ensamheten bland människor blir allt större, där den psykiska ohälsan både 

bland yngre och äldre ökar och även där missnöjet i samhället ökar så krävs 

det att vi gör saker för att vi verkligen kommer ihop samhälle. Kramfors har 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

34(67) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-24 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

fördelen av att vara en liten kommun med jämförelsevis liten segregation 

och det gör det enklare att testa innovativa saker, avslutar Christian.  

Kommunledningsförvaltningens bedömning 

Tanken är mycket god om att belöna de insatser som civilsamhället står för 

och dessutom skapa ett incitament för att engagera sig mer i samhället Det är 

möjligt att ”time banks” stärker kommunens konkurrenskraft och gör 

Kramfors till en mer attraktiv ort. Men ”Time banks” är som Christian 

beskriver inte helt sanktionerade i samhället och han hänvisar till 

Storbritannien och USA där vi kan hämta inspiration. Att sätta upp en 

organisation för detta och administrativt hantera, följa upp och redovisa är 

resurskrävande och det är tveksamt om en sådan aktivitet kan anses ingå i 

det kommunala uppdraget. 

Kramfors kommun befinner sig i en ekonomisk situation där varje insats och 

åtgärd noga behöver övervägas och ansvaret för de skattemedel vi har att 

hantera kan inte nog betonas. I dagsläget finns en rad åtgärder som behöver 

vidtas för att nå en budget i balans, att utreda och eventuellt införa ”time 

banking” känns inte relevant. Bedömningen är att inte vidare utreda 

införande av ”time banks” då andra åtgärder behöver prioriteras, därför 

föreslås medborgarförslaget avslås  

Måluppfyllelse 

Påverkas ej. 

Samråd 

Inget samråd har skett  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, Inrättande av en ny digital social valuta som bygger på 

s.k ”time banking”. Inkom 2019-05-03.  

Beslutet skickas till 

Christian Lindström 
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§ 17 Dnr: KS 2019/262 

Svar på medborgarförslag om kartläggning av tomma 

hus och gårdar i Kramfors kommun 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Besvara medborgarförslaget  

2. Godkänna svarsbrevet. 

Ärendet 

Fredrika Björk har lämnat in ett medborgarförslag den 1 april 2019. 

Förslaget lyder: Kartläggning av tomma hus och gårdar i Kramfors 

kommun. 

Enligt Fredrika finns ett stort intresse av att flytta till lands/glesbygd och bo 

med rimliga bolån och nära naturen gärna med eget företag, framförallt 

barnfamiljer med föräldrar födda på 80-talet, detta märks inte minst på den 

långa förskolekön Kramfors Kommun (har förmånen att) försöka lösa. Det 

står många tomma hus runtom i kommunen som är beboeliga. Fredrika 

föreslår en husinventering som ex. Örnsköldsvik Kommun genomfört 

tidigare för att få reda på vilka hus som står tomma och i vilket skick de är. 

Hur många hus som har vatten och avlopp, men ingen boende? En 

husinventering i Falkenberg (levdindromfbg.se) visade att det fanns 1300 

tomma hus i varierande storlek och skick. Ägarna kontaktades med ett 

vykort där de tillfrågades om de visste att många vill flytta till Falkenbergs 

landsbygd och om de var intresserade av att hyra ut eller sälja sitt hus. De 

fastighetsägare som svarade positivt hänvisades till mäklare eller rådde att 

lägga ut sina hus till uthyrning i Facebookgrupper. Totalt har de hittills fått 

loss ca 30 hus på detta sätt. Projektet Lev din dröm syftade till att få fler att 

våga bo och verka som företagare på landsbygden, låt oss börja med en 

husinventering och presentera vilka husmöjligheter som finns, avslutar 

Fredrika. 

Förslaget går sammanfattningsvis ut på att Kramfors kommun ska göra en 

inventering av hus som saknar mantalsskrivna boende och där ägaren inte ser 

huset som semesterbostad.  Syftet är att undersöka möjligheterna att 

tillgängliggöra dessa hus till personer som kan tänkas vilja flytta till 
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kommunen. En inventering av tomma hus genomfördes 2019 av Kramfors 

kommun med utgångspunkten att en fastighet där vatten/renhållning är 

vilande kan anses vara ”tom”.  I dagsläget omfattar det ca 2400 fastigheter i 

Kramfors kommun. I vissa fall saknar hus och gårdar mantalsskrivna 

personer, vilket det kan finnas olika skäl till. Det kan vara fritidshus med 

varierande nyttjandegrad, dödsbon, ej avstyckade bostadshus på 

lantbruksfastigheter, släktgårdar utan boende, övergivna fastigheter bortom 

räddning mm.  

Förvaltningens bedömning 

Inventeringen är genomförd, därför anses den huvudsakliga frågeställningen 

i medborgarförslaget vara besvarad. Att göra en bedömning av i vilket skick 

de tomma husen är kräver specifik kompetens, vilket följaktligen inte kan 

eller ska utföras av kommunen. För att komma framåt i processen att 

tillgängliggöra dessa tomma hus behöver man forma ett arbetssätt för att 

skapa kontakt med ägare till tomma hus, kontinuerligt exponera och påvisa 

att det finns tomma hus, var de finns och även få fastighetsägare att ta 

ställning till om de vill hyra ut eller sälja de tomma fastigheterna. Uppdraget 

är sammantaget relativt stort och kräver hög arbetsinsats, vilket inte kan 

utföras enbart av resurser som finns till förfogande i kommunen. Ett nära 

samarbete med föreningar eller engagerade personer vid våra orter kan vara 

ett sätt att dela på uppdraget, vilket också kan leda till större framgång i 

kontakten med fastighetsägarna. Kramfors kommuns del i uppdraget kan 

vara att bistå med information om vilka fastigheter som är aktuella och att 

marknadsföra Höga Kusten-kommunen Kramfors. I de kommuner där ett 

sådant arbete bedrivs mer aktivt varierar både aktörer och arbetssätt. 

Kommunen är öppna för dialog och förslag på lösningar för att komma 

framåt. 

Ekonomi 

Beslutet påverkar inte kommunens ekonomi, en prioritering av 

arbetsuppgiften med befintliga resurser behöver dock göras. 

Måluppfyllelse 

Påverkas inte av genomförd inventering. 

Beslutsunderlag 

Fredrika Björks medborgarförslag daterat 1 april 2019 

Svarsbrev  
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Fredrika Björk 
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§ 18 Dnr: KS 2019/453 

Svar på medborgarförslag gällande återvinning och 

källsortering vid återvinningsstationen i Nordingrå 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Avslå medborgarförslaget och godkänna svarsbrevet. 

Ärendet 

Ett medborgarförslag (Dnr KS 2019/453) har inkommit som föreslår en 

förbättrad miljö och städning av återvinningsstationen i Nordingrå.  

I medborgarförslaget framförs synpunkter på att återvinningsstationen i 

Nordingrå var skräpig med förpackningar som låg utanför de överfulla 

containrarna. Allra värst var problemet gällande glasförpackningarna. 

Förslaggsskrivaren anser att kommunen måste värna om sina invånare, 

turisterna och miljön samt anpassa servicen på återvinningsstationen efter 

säsong. Förvaltningen har informerat förslagsställaren om att det inte är 

kommunen som har ansvar för återvinningsstationerna och hänvisat honom 

till ansvarig organisation, Förpacknings- och tidningsinsamlingen, som 

också har besvarat hans frågor.  

Medborgarförslaget innehåller även synpunkter på att återvinningsstationen i 

Nordingrå är svår att hitta och att det inte finns några skyltar fram till 

återvinningsstationen. Det finns inget kommunalt ansvar gällande skyltning 

till återvinningsstationer men efter att synpunkten inkommit har kommunen 

satt upp en ny skylt som ska göra det lättare att hitta till 

återvinningsstationen i Nordingrå.  

Ekonomi och finansiering  

Kostnad för ny skylt bärs inom budget för avfall- och återvinningsenheten.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag från Klas Hjelte 2019-07-15, dnr KS 2019/453 

PN 2019-12-05 § 59 

Ks 200211 § 43 

Svarsbrev 
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Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Klas Hjelte 
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§ 19 Dnr: KS 2019/349 

Svar på medborgarförslag om insektshotell och 

insektsvatten 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Bifalla medborgarförslagets del om tillverkning av insektshotell. 

2. Avslå medborgarförslagets önskan om att anlägga insektsvatten. 

3. Godkänna svarsbrevet. 

Ärendet 

Ett medborgarförslag (Dnr KS 2019/349) har inkommit som föreslår att 

kommunen ska anlägga insektshotell och insektsvatten. Förslagsställaren har 

motiverat sitt förslag med att insektsdöden är ett hot mot mänsklighetens 

fortlevnad.  

Insektshotell är enkla att tillverka och utan någon egentlig tillverknings eller 

driftskostnad. Insektshotell kan se ut på många olika sätt men 

grundprincipen är att det är mängder av små håligheter som insekterna kan 

krypa in i till exempel en bunt med vassrör.  

Arbetsmarknadsenheten är tillfrågade om tillverkning under vintern och 

uppsättning i parkområden under våren vilket de har svarat ja till.  

Insektsvatten är svårare att upprätthålla en god standard på eftersom vattnet i 

små skålar avdunstar och kräver daglig tillsyn under sommaren. Ett 

insektsvatten är en skål eller ett fat, helst med färgade kulor, som attraherar 

insekterna.  

I Kramfors finns färskt vatten i stor mängd och på olika platser, exempelvis 

Herberts stråle och fontänen på gågatan, vilket vi får se motsvara anlagda 

insektsvatten.  

Ekonomi och finansiering  

Ingen egentlig kostnad eftersom insektshotellen kommer att tillverkas vid 

brist på andra arbetsuppgifter eller vid otjänlig väderlek för utomhus.  

Måluppfyllelse 

Medborgarförslaget uppfyller viljeinriktningen för hållbarhet. 
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Samråd 

Samråd har förts med arbetsmarknadsenheten. 

Yrkande  

Peter Hedberg (S) yrkar på ett tillägg av en tredje beslutspunkt godkänna 

svarsbrevet.  

Propositionsordning  

Ordförande meddelar att proposition först kommer ställas på bifall eller 

avslag till beslutspunkt 1 och 2 och därefter på bifall eller avslag på 

tilläggsyrkandet om en tredje beslutspunkt. Propositionsordningen godkänns.  

Efter ställda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har 

bifallit beslutspunkt 1 och 2 samt Peter Hedbergs (S) tilläggsyrkande om en 

tredje beslutspunkt.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag från Stefan Lindkvist, daterad 2019-05-12  

PN 2019-12-05 § 58 

Ks 200211 § 42 

Svarsbrev 

Beslutet skickas till 

Stefan Lindkvist 

Produktionsnämnden 
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§ 20 Dnr: KS 2019/643 

Motion om turistisk översiktsplan 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendet 

Ida Stafrin (C) har lämnat in en motion om att Kramfors kommun ska utreda 

hur kommunen på bästa sätt kan ta fram en turistisk översiktsplan.   

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

2019/643) 

Beslutsunderlag 

Ida Stafrins (C) motion daterad 2019-11-16 

Beslutet skickas till  

Motionären  

Kommunstyrelsen 
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§ 21 Dnr: KS 2020/6 

Motion om Rättviksmodellen  

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendet 

Anna Strandh Proos (M) och Johanna Zidén (M) har lämnat in en motion om 

att Kramfors kommun ska utreda konsekvenserna för om den s.k. 

Rättviksmodellen skulle införas i kommunen, alternativt om kommunen kan 

finna en egen modell som passar Kramfors kommuns förutsättningar.  

Motionen finns att ta del av via kommunstyrelsens diarium (Dnr KS 2020/6) 

Beslutsunderlag 

Anna Strandh Proos (M) och Johanna Zidéns (M) motion daterad 2019-12-

31. 

Beslutet skickas till  

Motionärerna 

Kommunstyrelsen 
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§ 22 Dnr: KS 2020/5 

Motion om införande av policy om huskurage  

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendet 

Anna Strandh Proos (M) och Johanna Zidén (M) har lämnat in en motion om 

att Kramfors kommun ska införa en policy om huskurage i kommunens 

fastighetsbolag. 

Motionen finns att ta del av via kommunstyrelsens diarium (Dnr KS 2020/5) 

Beslutsunderlag 

Anna Strandh Proos (M) och Johanna Zidéns (M) motion daterad 2019-12-

31. 

Beslutet skickas till  

Motionärerna 

Kommunstyrelsen 
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§ 23 Dnr: KS 2020/118 

Motion om uppföljning av arbetsmiljöansvar  

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendet 

Anna Strandh Proos (M) och Johanna Zidén (M) har lämnat in en motion om 

att kommunstyrelsen får i uppdrag att en OSA-enkät ska genomföras för 

anställda i Kramfors kommun, enkäten ska genomföras varje år och 

resultatet av enkäten ska därefter skriftligen delges på efterföljande 

kommunfullmäktige. 

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

2020/118) 

Beslutsunderlag 

Anna Strandh Proos (M) och Johanna Zidéns (M) motion daterad 2020-01-

30 

Beslutet skickas till  

Motionärerna 

Kommunstyrelsen 
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§ 24 Dnr: KS 2020/8 

Motion om innovation 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendet 

Anna Strandh Proos (M) och Johanna Zidén (M) har lämnat in en motion om 

att Kramfors kommun ska utveckla en innovationskultur och ett strukturerat 

arbete med innovationer i den egna organisationen. Motionen avser även att 

Kramfors kommun ska införa ett bonussystem för att premiera nytänkande 

och utveckling hos medarbetare eller arbetsgrupper som kommer med 

genomförbara förslag på möjliga effektiviseringar och utveckling av 

verksamheten. 

Motionen finns att ta del av via kommunstyrelsens diarium (Dnr KS 2020/8) 

Beslutsunderlag 

Anna Strandh Proos (M) och Johanna Zidéns (M) motion daterad 2019-12-

31. 

Beslutet skickas till  

Motionärerna 

Kommunstyrelsen 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

47(67) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-24 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 25 Dnr: KS 2020/68 

Avsägelse (S) från politiska uppdrag  

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Entlediga Jan Sahlén (S) från samtliga politiska förtroendeuppdrag 

exklusive uppdragen i kommunfullmäktige, Kvarkenrådet och 

Mittnordenkommittén.  

2. Avsägelsen som ordförande i Kramfors kommunhus AB gäller från 

och med nästa ordinarie bolagsstämma. 

Ärendet 

Jan Sahlén (S) har skriftligen avsagt sig uppdragen. 

Beslutsunderlag 

Jan Sahléns (S) avsägelse 2020-01-10 

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare  

Region Västernorrland 
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§ 26 Dnr: KS 2020/110 

Avsägelse (V) som ledamot i bildningsnämnden  

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Entlediga Roger Nylén som ledamot i bildningsnämnden. 

Ärendet 

Roger Nylén (V) har skriftligen avsagt sig uppdraget.  

Beslutsunderlag 

Roger Nyléns skriftliga avsägelse daterad 2020-01-24.  

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare  
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§ 27 Dnr: KS 2020/139 

Avsägelse (S) som ordförande i Mediateknik AB  

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Entlediga Malin Svanholm (S) som ordförande i Kramfors Mediateknik AB, 

avsägelsen gäller från och med nästa ordinarie bolagsstämma.  

Ärendet 

Malin Svanholm (S) har avsagt sig uppdraget som ordförande i Kramfors 

Mediateknik AB.  

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

50(67) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-24 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 28 Dnr: KS 2020/141 

Avsägelse (S) som ersättare i välfärdsnämnden  

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Entlediga Per Nordlander (S) som ersättare i välfärdsnämnden.  

Ärendet 

Per Nordlander (S) har skriftligen avsagt sig uppdraget. 

Beslutsunderlag 

Per Nordlanders skriftliga avsägelse daterad 2020-02-10.  

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

51(67) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-24 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 29 Dnr: KS 2020/142 

Avsägelse (S) som ledamot i kommunfullmäktige  

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Entlediga Therese Skoglund som ledamot i kommunfullmäktige. 

2. Hemställa hos länsstyrelsen om ny röstuppräkning. 

Ärendet 

Therese Skoglund (S) har skriftligen avsagt sig uppdraget. 

Beslutsunderlag 

Therese Skoglunds skriftliga avsägelse daterad 2020-02-12.  

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare  

Länsstyrelsen 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

52(67) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-24 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 30 Dnr: KS 2020/116 

Val av (V) som ledamot i bildningsnämnden  

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Välja Linda Isaksson (V) till ordinarie ledamot i bildningsnämnden.  

Ärendet 

Under förutsättning att kommunfullmäktige entledigar Roger Nylén som 

ledamot i bildningsnämnden har kommunfullmäktige att välja en ny 

förtroendevald till uppdraget.  

Beslutsunderlag 

Nominering från Thomas Lundberg, daterad 2020-01-29. 

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

53(67) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-24 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 31 Dnr: KS 2020/117 

Val av (V) som ersättare i bildningsnämnden  

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Välja Thomas Lundberg (V) till ersättare i bildningsnämnden.  

Ärendet 

Under förutsättning att kommunfullmäktige väljer Linda Isaksson som 

ordinarie ledamot i bildningsnämnden har kommunfullmäktige att välja en 

ny förtroendevald till uppdraget som ersättare i bildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Nominering från Thomas Lundberg, daterad 2020-01-29. 

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

54(67) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-24 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 32 Dnr: KS 2020/61 

Val av (S) till kommunförbundets styrelse 

Slutlig beslutsinstans  

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Välja Malin Svanholm (S) till ledamot i kommunförbundets styrelse.  

Ärendet 

Under förutsättning att kommunfullmäktige entledigar Jan Sahlén (S) från 

ovan nämnda uppdrag har kommunfullmäktige att välja ny förtroendevald 

till uppdraget. 

Beslutet skickas till 

Nämndsekreterare 

HR 

Kommunförbundet 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

55(67) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-24 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 33 Dnr: KS 2020/64 

Val av (S) som ombud till Kommunförbundet 

Västernorrland 

Slutlig beslutsinstans  

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Välja Susanne Viklund (S) till ombud till Kommunförbundet Västernorrland 

Ärendet 

Under förutsättning att kommunfullmäktige entledigar Jan Sahlén (S) från 

ovan nämnda uppdrag har kommunfullmäktige att välja ny förtroendevald 

till uppdraget. 

Yrkande  

Siv Sachs (S) yrkar på att välja Susanne Viklund (S) till ombud till 

kommunförbundet Västernorrland.  

Propositionsordning  

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut att välja Malin Svanholm (S) och på 

bifall till Siv Sachs (S) ändringsyrkande. Propositionsordningen godkänns.  

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat i 

enlighet med Siv Sachs (S) ändringsyrkande.  

Beslutet skickas till 

Nämndsekreterare 

HR 

Kommunförbundet 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

56(67) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-24 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 34 Dnr: KS 2020/65 

Val av (S) till styrelseledamot i Ostkustbanan AB. 

Slutlig beslutsinstans  

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Välja Malin Svanholm (S) till styrelseledamot i Ostkustbanan ABs styrelse  

Ärendet 

Under förutsättning att kommunfullmäktige entledigar Jan Sahlén (S) från 

ovan nämnda uppdrag har kommunfullmäktige att välja ny förtroendevald 

till uppdraget. 

Beslutet skickas till 

Nämndsekreterare 

HR 

Ostkustbanan AB 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

57(67) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-24 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 35 Dnr: KS 2020/71 

Val av (S) till stora samverkansrådet Region 

Västernorrland 

Slutlig beslutsinstans  

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Välja Malin Svanholm (S) till representant i stora samverkansrådet Region 

Västernorrland. 

Ärendet 

Under förutsättning att kommunfullmäktige entledigar Jan Sahlén (S) från 

ovan nämnda uppdrag har kommunfullmäktige att välja ny förtroendevald 

till uppdraget. 

Beslutet skickas till 

Nämndsekreterare 

HR 

Region Västernorrland 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

58(67) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-24 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 36 Dnr: KS 2020/69 

Val av (S) till regionala samverkansrådet Region 

Västernorrland 

Slutlig beslutsinstans  

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Välja Malin Svanholm (S) till representant i regionala samverkansrådet 

Region Västernorrland. 

Ärendet 

Under förutsättning att kommunfullmäktige entledigar Jan Sahlén (S) från 

ovan nämnda uppdrag har kommunfullmäktige att välja ny förtroendevald 

till uppdraget. 

Beslutet skickas till 

Nämndsekreterare 

HR 

Region Västernorrland 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

59(67) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-24 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 37 Dnr: KS 2020/77 

Val av (S) till ordförande i Kramfors kommunhus AB 

Slutlig beslutsinstans  

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Välja Malin Svanholm (S) till ordförande i Kramfors kommunhus AB från 

och med nästa ordinarie bolagsstämma.  

Ärendet 

Under förutsättning att kommunfullmäktige entledigar Jan Sahlén (S) från 

ovan nämnda uppdrag har kommunfullmäktige att välja ny förtroendevald 

till uppdraget. 

Beslutet skickas till 

Nämndsekreterare 

HR 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

60(67) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-24 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 38 Dnr: KS 2020/150 

Avsägelse (C) som ersättare i bildningsnämnden  

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Entlediga Snezana Dimovic som ersättare i bildningsnämnden. 

Ärendet 

Snezana Dimovic (C) har skriftligen avsagt sig uppdraget som ersättare i 

bildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Snezana Dimovic skriftliga avsägelse daterad 2020-02-16.  

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

61(67) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-24 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 39 Dnr: KS 2020/155 

Val av (S) som ledamot i kommunstyrelsen  

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Välja Peter Hedberg (S) till ordinarie ledamot i kommunstyrelsen.  

Ärendet 

Nominering har inkommit på att välja Peter Hedberg (S) till ordinarie 

ledamot i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Nominering från Eva Lygdman, daterad 2020-02-19. 

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

62(67) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-24 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 40 Dnr: KS 2020/156 

Val av (S) som ersättare i kommunstyrelsen  

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Välja Thomas Näsholm (S) till ersättare i kommunstyrelsen.  

Ärendet 

Under förutsättning att kommunfullmäktige väljer Peter Hedberg (S) till 

ordinarie ledamot i kommunstyrelsen har kommunfullmäktige att välja en ny 

förtroendevald till uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Nominering från Eva Lygdman, daterad 2020-02-19. 

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

63(67) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-24 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 41 Dnr: KS 2020/157 

Val av (S) som ersättare i välfärdsnämnden  

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Välja Madelene Holmberg (S) till ersättare i välfärdsnämnden.  

Ärendet 

Under förutsättning att kommunfullmäktige entledigar Per Norlander (S) 

som ersättare i välfärdsnämnden har fullmäktige att välja en ny 

förtroendevald till uppdraget. 

Beslutsunderlag 

Nominering från Eva Lygdman, daterad 2020-02-19. 

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

64(67) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-24 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 42 Dnr: KS 2020/158 

Val av (S) som ersättare i välfärdsnämnden  

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Välja Thomas Braxenholm (S) till ersättare i välfärdsnämnden.  

Ärendet 

Kommunfullmäktige 2019-10-28 § 150 beslutade att entlediga Eva-Lisa 

Sjöberg som ersättare i välfärdsnämnden. Kommunfullmäktige har därför att 

välja en ny förtroendevald till uppdraget som ersättare i välfärdsnämnden.  

Beslutsunderlag 

Nominering från Eva Lygdman, daterad 2020-02-19. 

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

65(67) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-24 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 43 Dnr: KS 2020/161 

Fråga- förskoleutredningarna 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige  

Beslut 

Lägga frågan och svaret till handlingarna med godkännande.  

Ärendet 

Ärendet fråga: Ida Stafrin (C). Svarande: Thomas Näsholm (S).  

Ida Stafrin (C) har lämnat in en fråga till Thomas Näsholm (S), 

bildningsnämndens ordförande. Frågan finns i diariet med diarienummer KS 

2020/161. Thomas Näsholm (S) besvarar frågan.  

Yttranden 

Thomas Näsholm (S) och Ida Stafrin (C) yttrar sig. 

Beslutsunderlag 

Ida Stafrins fråga daterad 2020-02-19 

Komplettering till fråga om förskoleutredningarna 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

66(67) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-24 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 44 Dnr: KS 2020/30 

Delgivningar 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Notera delgivningarna till protokollet. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige får ta del av följande: 

1. Beslut Inspektion hos Överförmyndarnämnden i Kramfors kommun 

2019 

2. Justerat protokoll Bildning AU 29 januari 

3. Justerat protokoll Bildningsnämnden 2019-12-04 

4. Justerat protokoll Bildningsnämnden 2020-02-12 

5. Justerat protokoll HKA 22 januari 

6. Justerat protokoll HKA 27 november 

7. Justerat protokoll Kommunfullmäktige 25 november 

8. Justerat protokoll Kommunhus 18 december 

9. Justerat protokoll Krambo AB 11 december 

10. Justerat protokoll Kramfast 11 december 

11. Justerat protokoll valnämnden 29 november 

12. Ks 200114 § 9 Rapport från kommundirektören 

13. Protokoll förbundsdirektionens sammanträde 191213 med bilagor 

14. Protokoll KS 11 februari- webb utan sekretess 

15. Protokoll KS 14 januari - webb utan sekretess 

16. Protokoll KSAU 4 februari- webb utan sekretess 

17. Protokoll KSAU 7 januari - webb utan sekretess 

18. Protokoll VN 13 februari - webb utan sekretess 

19. Protokoll Välfärdnämnden 12 december utan sekretess 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

67(67) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-24 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

20. Protokoll ÖFN 2019-12-13 - webb utan sekretess 

21. Samordningsforbundet-Kramfors-Styrelseprotokoll-2020-01-24 

22. Justerat protokoll Bildning AU 19 november 

23. Justerat protokoll Mediateknik 2019-12-10 

24. Rapport från kommundirektören, 2019-12-16 

25. Rapport från kommundirektören, 2020-02-02 

26. Ks 200211 § 47 Rapport från kommundirektören, 2020-02-02 

27. Delgivning- Grundläggande granskning – sammanfattning 

Yttrande  

Bengt Sörlin (SD) yttrar sig. 


