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Närvarolista 

Beslutande ledamöter Peter Hedberg (S) 
Malin Svanholm (S) 
Jan Sahlén (S) 
Eva Lygdman (S) 
Thomas Näsholm (S) 
Gudrun Sjödin (S) 
Susanne Viklund (S) 
Göran Molin (S) 
Robert Larsson (S) 
Siw Sachs (S) 
Carl-Gunnar Krooks (S) tjänstgörande ers. 
Kurt Larsson (S) tjänstgörande ers. § § 37-38 
Rainor Melander (S) 
Linda Wester (S) tjänstgörande ers.  
Grels Johansson (S) 
Sofie Hellman (S) 
Martin Böhlenius (S) 
Katariina Haukirauma (S) tjänstgörande ers. § § 40-60 
Vakant (S) § 39  
Ida Stafrin (C)  
Inga-Britt Andersson (C) 
Birgitta Widerberg (C) 
Ann-Christine Näsholm (C) 
Peder Svensson (C) 
Bertil Böhlin (C) 
John Lundström (C) 
Åsa Svensson (C) tjänstgörande ers. 
Jon Björkman (V) 
Ingmari Georgsson (V) 
Karl- Johan Rahm (V) 
Eva Tånneryd (V)  
Ulla Olofsson (V) 
Nina Orefjärd (V) 
Ove Källström (SD) 
Gunnel Nordin (SD) 
Björn Sjödin (SD) 
Vakant (SD) 
Vakant (SD) 
Anna Strandh Proos (M) 
Johanna Zidén (M) tjänstgörande ers. 
Lillemor Zidén (M) tjänstgörande ers. 
Bo Grafström (KD) 
Peter Andelid (L) 
 

Ej beslutande ersättare Thomas Lundberg (V) 
Katariina Haukirauma (S) § § 37-38 
Elisabeth Öhman (KD) 
Matts Söderberg (L) 
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Övriga närvarande Tjänstepersoner 

Henrik Ericson, nämndsekreterare 
Bertil Wiklund, revisionen 
 

 Övriga  

Media 
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§ 54 Dnr: KS 2021/312 

Fråga- byt namn från Häxor till kvinnor ............................................ 34 

§ 55 Dnr: KS 2021/308 

Avsägelse (C) som ersättare i kommunfullmäktige och ersättare i 
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Avsägelse (V) som ledamot i kommunfullmäktige ............................ 37 

§ 58 Dnr: KS 2021/310 

Val av (C) som ersättare i kommunstyrelsen .................................... 38 

§ 59 Dnr: KS 2021/343 

Val av (V) som ersättare i Kommunstyrelsen ................................... 39 

§ 60 Dnr: KS 2021/20 

Delgivning ........................................................................................ 40 
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Voteringsresultat § 17 Ja Nej Avstår 

Peter Hedberg (S) X  
 

Malin Svanholm (S) X  
 

Jan Sahlén (S) X  
 

Eva Lygdman (S) X  
 

Thomas Näsholm (S) X  
 

Gudrun Sjödin (S) X  
 

Susanne Viklund (S) X  
 

Göran Molin (S) X  
 

Robert Larsson (S) X  
 

Siw Sachs (S) X  
 

Carl-Gunnar Krooks (S) X  
 

Vakant (S)   
 

Rainor Melander (S) X  
 

Linda Wester (S) X  
 

Grels Johansson (S) X  
 

Sofie Hellman (S) X  
 

Martin Böhlenius (S) X  
 

Ida Stafrin (C)  X 
 

Inga-Britt Andersson (C)  X 
 

Birgitta Widerberg (C)  X 
 

Bertil Böhlin(C)  X 
 

Ann-Christin Näsholm (C)  X 
 

Peder Svensson (C)  X 
 

Åsa Svensson (C)  X 
 

John Lundström (C)  X 
 

Jon Björkman (V) X  
 

Nina Orefjärd (V) X  
 

Ingmari Georgsson (V) X  
 

Karl-Johan Rahm (V) X  
 

Eva Tånneryd (V) X  
 

Ulla Olofsson (V) X  
 

Ove Källström (SD) X  
 

Gunnel Nordin (SD) X  
 

Björn Sjödin (SD) X  
 

Vakant (SD)   
 

Vakant (SD)   
 

Anna Strandh Proos (M)  X 
 

Johanna Zidén (M)  X 
 

Lillemor Zidén (M)  X 
 

Bo Grafström (KD) X  
 

Peter Andelid (L)   X 

Summa  26 11 1 
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§ 37 Dnr: KS 2021/19 

Information 

Beslut 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige får ta del av följande information: 

- Bertil Viklund, revisionens ordförande, informerar om revisionens 

syn på frågan om ansvarsfrihet för styrelse och nämnder.   
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§ 38 Dnr: KS 2021/240 

Delårsrapport per 2021-04-30 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta följande  

1. Godkänna delårsuppföljning per 2021-04-30. 

2. Uppmana välfärds- och bildningsnämnderna att fortsätta arbetet med 

att genomföra åtgärderna i sina handlingsplaner för att anpassa 

verksamheten till beslutad budgetram. 

Ärendet 

Kommunen och dess nämnder har upprättat en delårsrapport per 2021-04-30 

innehållande utfall, budgetuppföljning och en helårsprognos 2021.  

Resultatet per sista april var -23,1 mnkr, att jämföra med -13,5 mnkr 

motsvarande period 2020.  

Den ekonomiska helårsprognosen visar ett positivt resultat på 8,2 mnkr, 

vilket är 6,8 mnkr sämre än budget. Nettokostnadsnivån ligger högre än 

budget men täcks till stor del upp av ökade skatteintäkter och generella 

statsbidrag enligt senaste skatteunderlagsprognosen från SKR. Skatteintäkter 

och statsbidrag visar på en positiv avvikelse med 27,2 mnkr jämfört med 

budget. Nuvarande prognos innebär att vi uppfyller balanskravskravet, vilket 

skulle skapa handlingsutrymme för framtiden. 

Nämnderna/styrelsen visar en helårsprognos på -34,3 mnkr, där 

välfärdsnämndens prognos var -26,2 mnkr, bildningsnämndens 0,1 mnkr 

samt finansförvaltningen -8,8 mnkr. Avvikelsen på finansen beror på att 

livslängsantagandet för pensioner har ökat vilket blir en engångskostnad för 

2021. Välfärdsnämnden har stora covid-relaterade kostnader men även 

intäkter som härrör från 2020 på 10,9 mnkr. Både välfärds- och 

bildningsnämnden har handlingsplaner under innevarande år och som är 

viktiga att fullfölja under året för att gå in i år 2022 med en budget i balans. 

Om nästa skatteprognos i augusti visar samma positiva utfall kan det vara 

aktuellt att fördela ut mer skattemedel till nämnder med behov av tillskott.     

Det råder dock fortsatt stor osäkerhet i prognoserna, då de ekonomiska 

effekterna av covid-19 påverkar våra verksamheter oerhört mycket. Men 
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prognosen tyder på en ljusning i konjunkturen i och med vaccinationer 

fortgår och minskad smittspridning. Migrationsverkets flytt från Kramfors är 

en annan osäkerhetsfaktor.  

I nuläget är det av största vikt att det långsiktiga arbetet med ekonomin för 

att sänka nettokostnaderna fortsätter. Samt prioritera arbete med att vidta 

åtgärder för att uppnå möjliga kortsiktiga effekter.  

Ekonomi och finansiering 

Beslutet i sig har inga kostnader men uppmaningen till de nämnder som 

arbetar med handlingsplaner påverkar givetvis ekonomin i framtiden. 

Samråd  

Det ekonomiska utfallet/prognosen har presenterats i samverkanskommittén. 

Yttranden 

Malin Svanholm (S), Bo Grafström (KD), Gudrun Sjödin (S) yttrar sig. 

Beslutsunderlag 

Kramfors kommuns delårsrapport per 2021-04-30. 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 

Revisionen 
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§ 39 Dnr: KS 2021/87 

Årsbudget 2022 med flerårsplan 2023-2024 för 

Kramfors kommun 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Fastställa mål- och resursplan (MRP) 2022 med planår för 2023-2024 

samt mål för god ekonomisk hushållning för kommunen och 

kommunkoncernen.  

2. Fastställa ramen för revisorernas anslag för granskning av 

kommunens verksamhet till 1 500 000.  

3. Fastställa särskilt anslag för lekmannarevision av kommunens bolag 

till 100 000 kr. 

4. För de investeringsprojekt som görs i kommunens 

verksamhetslokaler, ska beslut tas i kommunstyrelsen innan 

igångsättande, om de överstiger 1 000 000 kr.  

5. Respektive nämnd får i uppdrag att fatta de kompletterande beslut 

som krävs för att komma i den ram som ges i driftbudgeten.  

6. Utdebiteringen fastställs för år 2021 till oförändrat 23,14 krona per 

skattekrona. 

7. Till kommunstyrelsens förfogande för lönereserv avseende 

löneökningar 2022 anvisa 15 758 000 kr. 

8. Maximal låneram för kommunstyrelsen fastställs till 220 000 000 kr. 

9. Fr.o.m. 2021-07-01 såsom för egen skuld ingå borgen för  

642 460 000 kr gällande låneförpliktelser i Krambo AB upp till ett 

högsta lånebelopp om 642 460 000 kr jämte därpå löpande ränta och 

kostnader varav 642 460 000  kr mot borgensavgift med 0,4 %. 

10. Fr.o.m. 2021-07-01 såsom för egen skuld ingå borgen för  

300 000 000 kr gällande låneförpliktelser i Kramfast AB upp till ett 

högsta lånebelopp om 300 000 000 kr jämte därpå löpande ränta och 

kostnader med totalt högsta lånebelopp beräknade på skuldebrevens 

ursprungliga lånebelopp varav 300 000 000 kr mot borgensavgift 

med 0,4 %. 
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11. Fr.o.m. 2021-07-01 såsom för egen skuld ingå borgen för  

100 000 000 kr gällande låneförpliktelser i Kramfors Mediateknik 

AB upp till ett högsta lånebelopp om 100 000 000 kr jämte därpå 

löpande ränta och kostnader beräknade på skuldebrevens 

ursprungliga lånebelopp varav 100 000 000 kr mot borgensavgift 

med 0,4 %.  

12. Fr.o.m. 2021-07-01 såsom för egen skuld ingå borgen för  

10 000 000 kr gällande låneförpliktelser i Höga Kusten Airport AB 

upp till ett högsta lånebelopp om 10 000 000 kr jämte därpå löpande 

ränta och kostnader med totalt högsta lånebelopp beräknade på 

skuldebrevens ursprungliga lånebelopp varav 10 000 000 kr mot 

borgensavgift med 0,4 %. 

13. Fr.o.m. 2021-07-01 fastställa följande interna kreditlimiter för 

nyttjande av koncernkonto; Krambo AB 5 000 000 kr, Kramfast AB 

5 000 000 kr, Kramfors Kommunhus AB 2 500 000 kr samt 

Kramfors Mediateknik AB 2 500 000 kr, Räddningstjänstförbundet 

Höga Kusten-Ådalen 500 000 kr samt Höga Kusten Airport AB 

5 000 000 kr. 

Reservation 

Ida Stafrin (C), Inga-Britt Andersson (C), Birgitta Widerberg (C), Bertil 

Böhlin (C), Ann-Christine Näsholm (C), Peder Svensson (C), Åsa Svensson 

(C), John Lundström (C), Anna Strandh Proos (M), Johanna Zidén (M), 

Lillemor Zidén (M) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 

Budgetförslaget innebär att Välfärdsnämnden, Bildningsnämnden, 

Kommunstyrelsen, Produktionsnämnden och Överförmyndarnämnden får 

oförändrade ramar i budget 2022 jämfört med budget 2021. 

Samråd 

Ärendet behandlades vid samverkansrådet 2021-05-21. 

Yttranden 

Malin Svanholm (S) Ida Stafrin (C), Björn Sjödin (SD), Thomas Näsholm 

(S), Rainor Melander (S), Bo Grafström (KD), Birgitta Widerberg (C), Jon 

Björkman (V), Anna Strandh Proos (M), Peter Andelid (L), Gudrun Sjödin 

(S) Johanna Zidén (M), Robert Larsson (S), Bertil Böhlin (C) yttrar sig. 
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Yrkanden 

Malin Svanholm (S), Jon Björkman (V) Thomas Näsholm (S) Rainor 

Melander (S) Bo Grafström (KD) Gudrun Sjödin (S) Robert Larsson (S) 

yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Ida Stafrin (C) Birgitta Widerberg (C), Bertil Böhlin (C), Anna Strandh 

Proos (M), Johanna Zidén (M) yrkar bifall till Centerpartiet och 

Moderaternas egna budgetförslag. 

Björn Sjödin (SD) lämnar in ett skriftligt yrkande: ”Vi inom 

Sverigedemokraterna ställer oss bakom majoritetens förslag, men med vissa 

ändringar och tillägg. Vilka jag listar här: 

1. Vi måste riva upp följande beslut till investeringar: a/ Beslutet att bygga 

ny förskola i tätorten Kramfors. b/ Beslutet att bygga fyra (Ev. 6) hyreshus i 

centrala Kramfors. 

2. Investeringsstopp i två år, när det gäller byggnationer. För översyn av 

vad vi skall göra med tomma och andra lokaler. 

3. Överföra tomma lokaler till Kommunstyrelsen, för vidare hantering. 

4. Vi bör inrätta s.k. Kommunlots som tillägg till vår i övrigt företags- och 

inflyttarvänliga attityd.  

Propositionsordning huvudvotering 

Ordförande meddelar att proposition kommer att ställas på bifall till 

kommunstyrelsens förslag, bifall till Ida Stafrins (C) yrkande, bifall till Björn 

Sjödins (SD) yrkande. Efter ställd proposition finner ordförande att 

kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. Votering 

begärs. Ordförande meddelar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag. 

Propositionsordning om motförslag mot huvudförslaget 

Ordförande meddelar att propositions kommer att ställas på bifall till Ida 

Stafrins (C) yrkande och bifall till Björn Sjödins (SD) yrkande. 

Propositionsordningen godkänns. Efter ställd proposition finner ordförande 

att kommunfullmäktige beslutar att motförslaget mot huvudförslaget är Ida 

Stafrins (C) yrkande. 

Propositionsordning i slutlig huvudvotering 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till 

kommunstyrelsens förslag och på bifall till Ida Stafrins (C) yrkande genom 

votering. 
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Ordförande meddelar följande: 

 Ja-röst till kommunstyrelsens förslag. 

 Nej-röst till Ida Stafrins (C) yrkande. 

Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen. 

Voteringsresultat 

Med 26 ja-röster, 11 nej-röster och 1 som avstår beslutar 

kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Se voteringslista på sida 6. 

Beslutsunderlag 

Mål- och resursplan 2022 med planåren 2023-2024 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder  

Krambo AB  

Kramfast AB  

Kramfors Kommunhus AB  

Kramfors Mediateknik AB  

Räddningstjänstförbundet Höga Kusten-Ådalen  

Höga Kusten Airport AB  

Revisorerna 
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§ 40 Dnr: KS 2021/289 

Årsredovisning 2020 för Partnerskap Inland-Akademi 

Norr 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

I enlighet med revisionens förslag godkänna årsredovisningen 2020 för 

Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr. 

Ärendet 

Årsredosvinsingen för Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi 

Norr fastställdes av direktionen 2021-02-18. 

Revisorerna i Partnerskap Inland – Akademi Norr har granskat 

årsredovisningen för 2020 och bedömer att förbundsdirektionen i stort har 

bedrivit verksamheten på ändamålsenligt sätt. Att förbundsdirektionen i stort 

har bedrivit verksamheten på ett från ekonomiskt synpunkt tillfredställande 

sätt. Att förbundsdirektionen interna kontroll inom granskat område i stort 

varit tillräcklig. Att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Att 

resultatet enligt årsredovisningen i stort är förenligt med de verksamhetsmål 

och finansiella mål som förbundsdirektionen uppställt. Revisionen tillstyrker 

att kommunalförbundets årsredovisning för 2020 godkänns. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning för partnerskap Inland – Akademi Norr 2020 

Revisionsberättelse för år 2020 

Protokoll Partnerskap Inland-Akademi Norr, direktionen 2021-02-18 

Bildningsnämnden 2021-06-02 § 46 - Årsredovisning 2020 för 

Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr 

KS 210608 § 73 

Beslutet skickas till 

Akademi Norr 

Revisionen 
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§ 41 Dnr: KS 2021/288 

Ansvarsfrihet för direktionen i Partnerskap Inland-

Akademi Norr 2020 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

I enlighet med revisionens förslag godkänna årsredovisningen 2020 för 

Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr. 

Ärendet 

Bildningsnämnden beslutade den 2 juni 2021 att föreslå kommunfullmäktige 

att i enlighet med revisionens förslag bevilja förbundsdirektionen samt de 

enskilda förtroendevalda i direktionen i Partnerskap Inland – Akademi Norr 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.  

Revisorerna har upprättat en revisionsberättelse för verksamhetsåret 2020. 

Bedömningen är att förbundsdirektionen i stort har bedrivit verksamheten på 

ändamålsenligt sätt. Att förbundsdirektionen i stort har bedrivit 

verksamheten på ett från ekonomiskt synpunkt tillfredställande sätt. Att 

förbundsdirektionen interna kontroll inom granskat område i stort varit 

tillräcklig. Att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Att resultatet 

enligt årsredovisningen i stort är förenligt med de verksamhetsmål och 

finansiella mål som förbundsdirektionen uppställt. Revisionen tillstyrker att 

direktionen och de förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för 2020. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning för partnerskap Inland – Akademi Norr 2020 

Revisionsberättelse för år 2020 

Protokoll Partnerskap Inland-Akademi Norr, direktionen 2021-02-18 

Bildningsnämnden 2021-06-02 § 46 - Årsredovisning 2020 för 

Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr 

KS 210608 § 73 

Beslutet skickas till 

Akademi Norr 

Revisionen 
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§ 42 Dnr: KS 2021/204 

Årsredovisning 2020 för Räddningstjänsten Höga 

Kusten - Ådalen 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Godkänna årsredovisning 2020 för Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen. 

Ärendet 

Årsredovisningen för Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen 2020 

fastställdes av direktionen 2021-03-25.  

Utifrån årsredovisningen gör revisorerna bedömningen att direktionen har 

bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt. Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt 

är rättvisande. Revisorerna bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är 

förenligt med de finansiella mål som direktionen uppställt. Direktionens 

interna kontroll har dock enligt revisorerna inte varit tillräcklig med 

hänvisning till de iakttagelser som revisorerna gjort vid granskning av 

ekonomirutiner. Revisorerna bedömer också att resultatet enligt 

årsredovisningen inte är förenligt vad gäller tre av de fyra 

verksamhetsmålen. 

Utgående från revisionsberättelsens slutsatser, föreslås kommunfullmäktige 

att godkänna Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalens årsredovisning. 

Beslutsunderlag 

Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen, Årsredovisning 2020, fastställd 

2021-03-25 

Revisionsberättelse för år 2020, Räddningstjänsten Höga Kusten, daterad 

2021-03-25 

KPMG, Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning, daterad 

2021-03-25 

KPMG, Granskning av ekonomirutiner, daterad 2021-03-25 

Beslutet skickas till 

Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen 

Sollefteå kommun 
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Härnösands kommun  

Revisionen 
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§ 43 Dnr: KS 2021/167 

Ansvarsfrihet för direktionen i Räddningstjänsten Höga 

Kusten-Ådalen 2020 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

I enlighet med revisorernas förslag bevilja direktionen samt de enskilda 

ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

Ärendet 

Utifrån årsredovisningen gör revisorerna bedömningen att direktionen har 

bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt. Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt 

är rättvisande. Revisorerna bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är 

förenligt med de finansiella mål som direktionen uppställt. Direktionens 

interna kontroll har dock enligt revisorerna inte varit tillräcklig med 

hänvisning till de iakttagelser som revisorerna gjort vid granskning av 

ekonomirutiner. Revisorerna bedömer också att resultatet enligt 

årsredovisningen inte är förenligt vad gäller tre av de fyra 

verksamhetsmålen. 

Revisorerna tillstyrker att direktionen samt de enskilda ledamöterna beviljas 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

Beslutsunderlag 

Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen, Årsredovisning 2020, fastställd 

2021-03-25 

Revisionsberättelse för år 2020, Räddningstjänsten Höga Kusten, daterad 

2021-03-25 

KPMG, Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning, daterad 

2021-03-25 

KPMG, Granskning av ekonomirutiner, daterad 2021-03-25 

Beslutet skickas till 

Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen 

Sollefteå kommun, Härnösands kommun 

Revisionen 
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§ 44 Dnr: KS 2021/171 

Årsredovisning 2020 för Samordningsförbundet i 

Kramfors 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Godkänna årsredovisning 2020 för Samordningsförbundet i Kramfors. 

Ärendet 

Årsredovisningen för 2020 för Samordningsförbundet i Kramfors fastställdes 

2021-03-26 av förbundsstyrelsen.  

Revisorerna bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet i 

Kramfors har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen i 

huvudsak har varit tillräcklig.  

Revisorerna bedömer att årsredovisningen har upprättats i enlighet med 

tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god 

redovisningssed. 

Beslutsunderlag 

Samordningsförbundet i Kramfors, årsredovisning 2020, daterad 2021-03-26 

Revisorerna för Samordningsförbundet i Kramfors, revisionsberättelse för år 

2020, daterad 2021-04-23 

EY, Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors 2019, daterad 2021-

04-23 

Grundläggande granskning av samordningsförbundet, 2021-04-23 

Beslutet skickas till 

Samordningsförbundet i Kramfors 

Revisionen 
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§ 45 Dnr: KS 2021/238 

Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet 

Kramfors för år 2020 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

I enlighet med revisorernas förslag bevilja förbundsstyrelsen och dess 

ledamöter i Samordningsförbundet i Kramfors ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2020.  

Ärendet 

Revisorerna har upprättat en revisionsberättelse för verksamhetsåret 2020.  

Revisorerna bedömer att styrelsen har bedrivit verksamheten på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att 

den interna kontrollen i allt väsentligt varit tillräcklig.  

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att 

årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och 

tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning. 

Revisorerna tillstyrker att förbundsstyrelsen och dess ledamöter beviljas 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

Beslutsunderlag 

Revisorerna i Samordningsförbundet i Kramfors, revisionsberättelse 2020, 

daterad 2021-04-23. 

Grundläggande granskning av samordningsförbundet, 2021-04-23 

Beslutet skickas till 

Samordningsförbundet i Kramfors 

Revisionen  
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§ 46 Dnr: KS 2021/182 

Årsredovisning 2020 för direktionen i 

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i 

Västernorrland 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

I enighet med revisorernas bedömning, godkänna Årsredovisning 2020 för 

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland. 

Ärendet 

Årsredovisningen för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i 

Västernorrland 2020 fastställdes av direktionen 2021-03-24. Revisorerna har 

upprättat en revisionsberättelse för verksamhetsåret 2020. Revisorerna 

bedömer att verksamheten inte har bedrivits på ett fullt ut ändamålsenligt sätt 

eftersom inget av förbundets mål har uppnåtts. Möjligheterna att nå målen 

har samtidigt i stor utsträckning påverkats av covid-19. Detsamma gäller 

förbundets ekonomi som de, med dessa omständigheter i beaktan, 

sammantaget bedömer har bedrivits på ett från i huvudsak ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt. 

Revisorerna bedömer att räkenskaperna inte är rättvisande med anledning av 

skuldförda bidrag på 12,6 mnkr som ej bedöms uppfylla kriterierna för 

periodisering i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning 

samt god redovisningssed. Revisorerna tillstyrker att direktionen samt de 

enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 

2020.  

Utgående från revisionsberättelsens slutsatser, föreslås kommunfullmäktige 

att godkänna kommunalförbundets årsredovisning för 2020. 

Beslutsunderlag 

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland, 

Årsredovisning 2020, fastställd 2021-03-24 

Revisorerna i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten 

Västernorrland, Revisionsberättelse 2020, daterad 2020-04-01 

KPMG granskning av bokslut och årsredovisningar, daterad 2021-03-25   
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Beslutet skickas till 

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland 

Revisionen 
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§ 47 Dnr: KS 2021/181 

Ansvarsfrihet för direktionen i Kommunalförbundet 

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland för år 2020 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

I enlighet med revisorernas förslag bevilja direktionen samt de enskilda 

ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

Ärendet 

Revisorerna har upprättat en revisionsberättelse för verksamhetsåret 2020. 

Revisorerna bedömer att verksamheten inte har bedrivits på ett fullt ut 

ändamålsenligt sätt eftersom inget av förbundets mål har uppnåtts. 

Möjligheterna att nå målen har samtidigt i stor utsträckning påverkats av 

covid-19. Detsamma gäller förbundets ekonomi som de, med dessa 

omständigheter i beaktan, sammantaget bedömer har bedrivits på ett från i 

huvudsak ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorerna tillstyrker 

att direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma beviljas 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. Revisorerna bedömer att 

räkenskaperna inte är rättvisande med anledning av skuldförda bidrag på 

12,6 mnkr som ej bedöms uppfylla kriterierna för periodisering i enlighet 

med lagen om kommunal bokföring och redovisning samt god 

redovisningssed.  

Revisorerna tillstyrker att direktionen samt de enskilda ledamöterna i 

densamma beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.  

Beslutsunderlag 

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland, 

Årsredovisning 2020, fastställd 2021-03-24 

Revisorerna i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten 

Västernorrland, Revisionsberättelse 2020, daterad 2020-04-01 

Beslutet skickas till 

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland 

Revisionen 
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§ 48 Dnr: KS 2021/207 

Ansvarsfrihet för styrelse och nämnder för 

verksamhetsåret 2020 för Kramfors kommun 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

I enlighet med revisorernas förslag bevilja Kommunstyrelsen, 

Överförmyndarnämnden, Valnämnden och Produktionsnämnden, samt de 

enskilda förtroendevalda i dessa organ, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 

2020. 

Ärendet 

Med anledning av att revisorerna valt att rikta anmärkning mot Bildnings- 

och Välfärdsnämnderna har dessa nämnder separata ärenden vad avser 

ansvarsfrihet. Kommunstyrelsen och övriga nämnden har däremot inga 

anmärkningar från revisorerna och kommunfullmäktige behöver därför inte 

fatta ett beslut om dess egen uppfattning. 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse för 2020 

Revisorernas redogörelse för 2020 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder och bolag 
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§ 49 Dnr: KS 2021/325 

Ansvarsfrihet för Bildningsnämnden verksamhetsåret 

2020 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. I enlighet med revisorernas förslag bevilja Bildningsnämnden samt 

de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2020. 

2. Att fullmäktige inte riktar egen anmärkning mot Bildningsnämnden 

med nedanstående motivering som grund 

Ärendet 

Kommunfullmäktiges presidium informerades den 24 mars 2021 att 

kommunrevisionen avsåg rikta anmärkning mot Bildningsnämnden gällande 

bristande ekonomistyrning och kostnadskontroll. 

Presidiet begärde därefter en förklaring från Bildningsnämnden där 

möjlighet att svara på revisionens kritik har funnits. Det svar som nämnden 

givit fokuserar en hel del på problem som kan kopplas till Migrationsverket 

och ersättningar. Det är en ryckig verksamhet där det uppenbarligen varit 

svårt att få långsiktighet i planeringen.  

Nämnden redogör därutöver för sitt ekonomiska resultat över flera år och de 

beslut som fattats för att få en budget i balans. Vidare redogörs även för 

kostnader och problem som corona-pandemin inneburit. Presidiet vill särskilt 

uppmärksamma fullmäktige på följande del i nämndens svar: 

”Bildningsnämndens verksamheter har under 2020 påverkats stort av. 

Sjukskrivningstalen har gått upp till nivåer som nämnden tidigare inte sett. 

Därtill är den enda ersättning nämnden fått från staten avseende covid-19 

de få månader staten betalade sjuklönekostnaderna. Övriga 

kostnadsökningar pandemin finns i det nu redovisade underskottet på 5,8 

mnkr. 

Men de största kostnaderna för pandemin kommer att komma framöver. Det 

är i form av en utbildningsskuld till våra elever och därtill en 

utvecklingsskuld för hela skolväsendet där utvecklingsprocesserna i stort 

helt avstannat under inverkan av pandemin. Siffror på detta kommer säkert 
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att kunna utläsas i kommande forskning och framtida statistik men är 

svårberäknade för den enskilde huvudmannen i närtid.” 

Presidiet menar att även Bildningsnämnden haft en svår situation gällande 

kostnader under året på grund av pandemin. Medarbetare inom hela 

förvaltningens verksamhetsområden har ställt om stora delar av hur de 

arbetar på ett utmärkt sätt och hela tiden haft våra elevers bästa i fokus. 

Dessutom vill presidiet att fullmäktiges ledamöter reflekterar över den 

varning som nämnden skickar med gällande utbildningsskulden till elever 

och vad det kan innebära för framtiden. 

Det är mot bakgrund av ovanstående kommunfullmäktiges presidium 

föreslår fullmäktige att inte rikta en egen anmärkning mot 

Bildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse för 2020 

Revisorernas redogörelse för 2020 

Yttrande till kommunfullmäktiges presidium 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder och bolag 
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§ 50 Dnr: KS 2021/326 

Ansvarsfrihet för Välfärdsnämnden verksamhetsåret 

2020 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. I enlighet med revisorernas förslag bevilja Välfärdsnämnden samt de 

enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2020. 

2. Att fullmäktige inte riktar egen anmärkning mot Välfärdsnämnden 

med nedanstående motivering som grund 

Ärendet 

Kommunfullmäktiges presidium informerades den 24 mars 2021 att 

kommunrevisionen avsåg rikta anmärkning mot Välfärdsnämnden gällande 

bristande ekonomistyrning och kostnadskontroll. 

Presidiet begärde därefter en förklaring från Välfärdsnämnden där möjlighet 

att svara på revisionens kritik har funnits. Det svar som nämnden givit är 

uttömmande och beskriver både kostnadsutvecklingen de senaste åren och 

hur man försökt arbeta långsiktigt med ett antal frågor. Revisionen noterar i 

sin skrivelse att pandemin har påverkat under åren 2020, vilket även 

nämnden redogör för i sin förklaring. Presidiet noterar den ekonomiska 

börda som pandemin har inneburit och den otillräckliga kostnadstäckningen 

från statens sida. 

Det är naturligtvis viktigt att Välfärdsnämnden får kontroll över sin budget. 

Nämnden menar i sin förklaring att det skett en positiv utveckling de senaste 

åren där man sänkt nivån på underskottet. Det finns anledning att fortsätta 

bevaka detta, men presidiet menar att pandemins konsekvenser under 2020 

inte kan bortses från i den totala bedömningen. Hela förvaltningen har 

genomfört ett utomordentligt gott arbete under mycket svåra förhållanden 

under i princip hela 2020. Det gäller hela kedjan från förvaltningsledning till 

medarbetare närmast dem som nämndens verksamhet omfattar. Nämnden 

har valt att prioritera arbetstagares och brukares säkerhet på ett sätt som 

förtjänar respekt. De ekonomiska kostnaderna för detta redovisas i nämndens 

svar. 
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Det är mot bakgrund av ovanstående kommunfullmäktiges presidium 

föreslår fullmäktige att inte rikta en egen anmärkning mot Välfärdsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse för 2020 

Revisorernas redogörelse för 2020 

Yttrande till kommunfullmäktiges presidium 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder och bolag 
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§ 51 Dnr: KS 2020/494 

Svar på motion om medborgarbudget 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige  

Beslut 

Anse motionen besvarad. 

Ärendet 

Anna Strandh Proos (M) har den 25 september 2020 lämnat in en motion om 

medborgarbudget i Kramfors kommun. Den 26 oktober 2020 beslutade 

kommunfullmäktige att överlämna motionen till kommunstyrelsen för 

beredning. Motionären föreslår att kommunstyrelsen ska ansvara för att 

utforma en plan för hur Kramfors kommun kan implementera arbete med 

medborgarbudget som en del i vissa beslutsprocesser. 

Motionären framhåller att erfarenheter från andra kommuner, regioner och 

länder visar på att engagemanget hos människor ökar när de själva får 

möjlighet att delta i fördelningen av kommunens resurser. De får ökad 

kunskap och ökat förtroende för den kommunala verksamheten. Motionären 

vill därför att kommunstyrelsen ska ansvara för att ta fram en plan för hur 

Kramfors kommun kan implementera arbetet med medborgarbudget som en 

del av vissa beslutsprocesser. 

Medborgarbudget kan beskrivas vara en del av det bredare begreppet 

medborgardialog och kan beskrivas som ett system för att involvera 

medborgare i att prioritera resurser och få förståelse för hur resurser kan 

användas för lokal utveckling. SKR har tagit fram en modell som bygger på 

sju steg:  

1. Ta fram kriterier 

2. Marknadsför 

3. Idégenerering - medborgarna kommer med förslag 

4. Bearbeta förslagen utifrån kriterier 

5. Medborgarna röstar på förslag 

6. Politiskt beslut om förslagen 

7. Genomför 
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8. Följ upp 

I Kramfors har medborgardialog använts på olika sätt, exempelvis som 

dialogmöten med medborgare inför större beslut. Det har funnits planer på 

att använda medborgardialoger/dialogmöten mer aktivt, men dessa har 

skjutits på framtiden på grund av pandemin.  

Det finns däremot andra exempel på att det är vanligt att kommunens 

medborgare är delaktiga och påverkar den kommunala verksamheter i 

egenskap av brukare, elever eller anhöriga. Exempel kan vara 

klassråd/elevråd inom skolans verksamhet och när det gäller detaljplanering 

så är samråd enligt lag redan inbyggt i processen. Det finns även möjlighet 

för kommunens medborgare att vara med och påverka genom att lämna 

idéer, kontakta politiker samt lämna synpunkter och klagomål via Dialog 

Kramfors.  

När Dialog Kramfors utreddes och togs fram så diskuterades möjligheten för 

medborgare att kunna lämna förslag och sedan kunna rösta på dem, s.k. E-

petitioner, men det ansågs att det inte var ett rättvist förfarande att resurser 

ska läggas på förslag enbart för att de har genererat flest röster bland 

medborgarna. Den typen av prioriteringar tillhör det politiska uppdraget.  

Det som skiljer motionärernas förslag från det arbetssätt som redan idag är 

implementerat i Dialog Kramfors är röstningsförfarandet, motionen anses 

därmed besvarad. 

Ekonomi och finansiering 

Beslutet påverkar inte ekonomin. 

Samråd 

Samråd har förts med administrativa enhetens chef. 

Yttranden  

Anna Strandh Proos (M), Malin Svanholm (S) Rainor Melander (S) Jon 

Björkman (V) Johanna Zidén (M), Björn Sjödin (SD) Gudrun Sjödin (S) 

yttrar sig. 

Yrkande  

Anna Strand Proos (M), Johanna Zidén (M) yrkar bifall till motionen. Malin 

Svanholm (S) Rainor Melander (S), Jon Björkman (V) Gudrun Sjödin yrkar 

bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer att ställas på bifall till 

kommunstyrelsens förslag, bifall till Anna Strandh Proos (M) yrkande. Efter 

ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar att 

bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

Motion från Anna Strandh Proos, Johanna Zidén daterad 2020-09-24 

Beslutet skickas till 

Motionären 
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§ 52 Dnr: KS 2021/206 

Sammanträdesplan 2022 för kommunfullmäktige  

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Anta nedanstående sammanträdesplan 2022 för kommunfullmäktige.  

28 februari 

25 april 

23 maj 

20 juni 

26 september 

24 oktober 

5 december 

2. Ledamöter och ersättare som deltar i partigruppmöten som hålls med 

anledning av fullmäktige är berättigade till ersättning för 

partigruppmöten i maximalt 3 timmar.  

Ärendet 

Kommunfullmäktige fastställer årligen en mötesplan för kommande års 

sammanträden. Kommunfullmäktiges mötesplan är planerad tillsammans 

med kommunens övriga styrelser och nämnder, utskott och beredningar för 

att säkerställa att sammanträden inte krockar.  

Ekonomi och finansiering 

Kostnaden beräknas inrymmas i ordinarie budget. 

Måluppfyllelse 

Beslutet är kopplat till att skapa en god demokratisk grund i kommunen, det 

behövs för att uppfylla målet nöjda medborgare. 

Samråd 

Samråd har skett med ordförande i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 

välfärdsnämnden, produktionsnämnden och bildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Förslag på sammanträdesplan 2022 
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§ 53 Dnr: KS 2021/242 

Motion om framtidsplaner för kusten 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendet 

Ida Stafrin (C), Annika Östman (C), Inga-Britt Andersson (C), John 

Lundström (C) har lämnat in en motion om att kommunen bör ta fram en 

serviceplan för Ullånger (alternativt kusten) med planering för bland annat 

framtida bostadsförsörjning och förskoleplatser. Allt med syftet att skapa 

tillväxt och inflyttning. 

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

2021/242). 

Beslutsunderlag 

Ida Stafrin, Annika Östman, Inga-Britt Andersson, John Lundström Motion 

daterad 2021-05-03. 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

34(41) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-21 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 54 Dnr: KS 2021/312 

Fråga- byt namn från Häxor till kvinnor 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige  

Beslut 

Lägga frågan och svaret till handlingarna med godkännande.  

Ärendet 

Ärendet fråga: Ida Stafrin (C). Svarande: Malin Svanholm (S).  

Ida Stafrin (C) har lämnat in en fråga till Malin Svanholm (S), 

kommunstyrelsens ordförande. Frågan finns i diariet med diarienummer KS 

2021/312. Malin Svanholm (S) besvarar frågan.  

Yttrande 

Ida Stafrin (C), Malin Svanholm (S) yttrar sig. 

Beslutsunderlag 

Ida Stafrins fråga daterad 2021-06-03 
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§ 55 Dnr: KS 2021/308 

Avsägelse (C) som ersättare i kommunfullmäktige och 

ersättare i produktionsnämnden 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Entlediga Tord Nylén (C) som ersättare i Kramfors 

kommunfullmäktige, ersättare i produktionsnämnden. 

2. Hemställa hos länsstyrelsen om ny röstuppräkning. 

Ärendet 

Tord Nylén (C) har skriftligen avsagt sig uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige och som ersättare i produktionsnämnden 

Beslutsunderlag 

Tord Nyléns skriftliga avsägelse daterad 2021-05-31. 

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare 

Länsstyrelsen 
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§ 56 Dnr: KS 2021/324 

Avsägelse (C) som ordförande i revisionen 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Entlediga Bertil Wiklund som ordförande i revisionen från 2021-12-31. 

Ärendet 

Bertil Wiklund (C) har skriftligen avsagt sig uppdraget som ordförande i 

revisionen från 2021-12-31. 

Beslutsunderlag 

Bertil Wiklunds skriftliga avsägelse daterad 2021-06-11. 

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare 
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§ 57 Dnr: KS 2021/316 

Avsägelse (V) som ledamot i kommunfullmäktige 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Entlediga Ulla Olofsson (V) som ledamot i Kramfors 

kommunfullmäktige, ersättare i Kommunstyrelsen och ersättare i 

Välfärdsnämnden. 

2. Hemställa hos länsstyrelsen om ny röstuppräkning. 

Ärendet 

Ulla Olofsson (V) har skriftligen avsagt sig uppdraget som ledamot i 

kommunfullmäktige, ersättare i Kommunstyrelsen och ersättare i 

Välfärdsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Ulla Olofssons skriftliga avsägelse daterad 2021-06-08. 

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare 

Länsstyrelsen 
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§ 58 Dnr: KS 2021/310 

Val av (C) som ersättare i kommunstyrelsen 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Välja Thomas Andersson (C) till ersättare i kommunstyrelsen.  

Ärendet 

Nominering har inkommit att välja Thomas Andersson (C) till ersättare i 

kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Nominering från Ida Stafrin daterad 2021-05-31. 

Beslutet skickas till 

Nämndsekreterare  

HR 
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§ 59 Dnr: KS 2021/343 

Val av (V) som ersättare i Kommunstyrelsen 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Välja Victoria Jonsson (V) till ersättare i kommunstyrelsen.  

Ärendet 

Nominering har inkommit att välja Victoria Jonsson (V) till ersättare i 

kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Nominering från Eva Tånneryd daterad 2021-06-21. 

Beslutet skickas till 

Nämndsekreterare  

HR 
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§ 60 Dnr: KS 2021/20 

Delgivning 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Notera delgivningarna till protokollet 

Ärendet 

1. Justerat protokoll HKA 2021-01-20 (9 sidor) 

2. Beslut med anledning av coronapandemin (10 sidor) 

3. Bolagsstämmoprotokoll Kramfast AB 1 juni (18 sidor) 

4. Bolagsstämmoprotokoll Krambo AB 1 juni 2021 (18 sidor) 

5. Förbundirektionens Protokoll_20210416 (9 sidor) 

6. Förbundsdirektionens protokoll 210429 (12 sidor) 

7.  Förbundsdirektionens protokoll 210511 (7 sidor) 

8.  Justerat protokoll bolagsstämma HKA (9 sidor) 

9.  Justerat protokoll HKA 31 mars 2021 (13 sidor) 

10.  Justerat Protokoll (5 sidor) 

11.  Förbundsdirektionens protokoll 210520 (46 sidor) 

12. Ks 210511 § 61 Rapport från kommunledningsförvaltningen (5 sidor) 

13. Justerat protokoll kommunfullmäktige 26 april (38 sidor) 

14.  Minnesanteckningar gruppledarträff 7 juni 2021 (1 sidor) 

15. Kommunledningsförvaltningens rapport 2021-05-11 (20 sidor) 

16.  Minnesanteckningar gruppledarträff 21 april 2021 (2 sidor) 

17.  Månadsrapport-Personalnyckeltal-Hela kommunen-april-21 (5 sidor) 

18. Protokoll KSAU 25 maj (6 sidor) 

19. Protokoll KSAU 27 april webb utan sekretess (6 sidor) 

20. Protokoll KS 11 maj (22 sidor) 

21.  Protokoll VN 3 juni - utan sekretess (40 sidor) 
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22. Signerad Granskningsrapport Ostkustbanan 2015 AB 2021 (2 sidor) 

23.  Samordningsforbundet-Kramfors-Styrelseprotokoll-2021-06-09 (14 

sidor) 

24. Signerad Revisionsberättelse Ostkustbanan (2 sidor) 

25. Styrelseprotokoll Kommunhus AB 18 maj 2021 (10 sidor) 

26.  Sollefteå KF 210531 § 48 Ansvarsfrihet 2020 - KTM (3 sidor) 

27. Sollefteå KF 210531 § 46 Utse säkerhetsskyddschef och ersättare för 

Höga kusten Airport (3 sidor) 

28.  Signerad Årsredovisning för Nya Ostkustbanan 2020 (15 sidor) 

29. Uppföljande granskning avseende upphandling sammanfattning (1 

sidor) 

30. Styrelseprotokoll Krambo 2021-06-01 (14 sidor) 

31.  Styrelseprotokoll Kramfast AB 2021-06-01 (14 sidor) 

 


