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Ej beslutande ersättare John Lundström (C) 
Lennart Johansson (V) 
Baiba Vigante (MP) 
Eije Öhman (KD) 
Peter Edwall (L) 
Peter Andelid (L) 
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Pelle Nilsson, enhetschef ekonomienheten § 38 
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Bertil Viklund (C) ordförande kommunens revision 
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 Dnr KS 2018/221 § 54

Fyllnadsval av (M) som ledamot i Valnämnden ................................................. 42 

 Dnr KS 2018/200 § 55

 Dnr KS 2018/125 § 56

Medborgarförslag om alla besökares tillgänglighet Latbergshallen .................... 44 

 Dnr KS 2018/113 § 57

Medborgarförslag om utökade öppettider på gymmet i Bollsta .......................... 45 

 Dnr KS 2018/230 § 58

Medborgarförslag om missnöje i samband med Nationella prov ....................... 46 

 Dnr KS 2018/241 § 59

Fyllnadsval av (S) som ledamot i BKU-nämnden .............................................. 47 

 Dnr KS 2018/228 § 60

Avsägelse (M) ersättare i VIA-beredningen ....................................................... 48 

 Dnr KS 2018/269 § 61

Fyllnadsval (S) som lekmannarevisor i Kramfors Kommunhus AB och 

Kramfors Mediateknik AB .................................................................................. 49 

 § 62

Delgivningar ...................................................................................................... 50 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(50) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-23 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 Dnr KS 2018/15 § 37

Allmänhetes frågestund 

 

Ingen medborgare ställde någon fråga under allmänhetens frågestund. 
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 Dnr KS 2018/13 § 38

Information 

Beslut 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige får ta del av följande information: 

- Pelle Nilsson, enhetschef ekonomienheten om Årsredovisning 2017. 

-Bertil Viklund ordförande kommunens lekmannarevision, om Revisionens 

redogörelse för år 2017 och revisionens granskningsplan. 
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 Dnr KS 2018/124 § 39

Årsredovisning för Kramfors kommun 2017 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Godkänna årsredovisningen för 2017. 

2. Bevilja tilläggsbudgetering för BAS-nämnden med 20 534 tkr och 

för BKU-nämnden med 13 366 tkr.  

3. Uppmana BAS och BKU-nämnderna att besluta om ytterligare 

åtgärder i sina handlingsplaner för att anpassa verksamheten till 

beslutad budgetram. 

4. Uppmana samtliga nämnder att omgående vidta åtgärder med syftet 

att bidra till att kommunens resultat kan uppnå beslutade målnivåer. 

5. Fastställa särredovisning för VA-verksamheten 2017. Avsättning 

görs till investeringsfond med 3 500 tkr och resultat efter 

avsättningen -849 tkr överförs till resultatfonden. 

6. Uppdra till Kommunstyrelsen att ta fram underlag för beslut med 

syfte att underlätta det arbete som följer med uppsiktsplikten och 

stärka den ekonomiska styrningen.   

 

Kommunstyrelsen beslutade (2018-04-10 § 42) för egen del följande: 

1. Instämma i den bedömning som Krambos styrelse, Kommunhus 

styrelse, KIABs styrelse, Mediatekniks styrelse och Höga Kusten 

Airports styrelse gör av att deras respektive bolag i allt väsentligt 

uppfyllt det kommunala ändamålet samt att arbetet utförts inom 

ramen för de kommunala befogenheterna verksamhetsåret 2017. 

 

2. Samtliga bolag bedöms ha bedrivit sin verksamhet i enlighet med 

ägarens intentioner och de har i allt väsentligt följt givna 

styrdokument och agerat i enlighet med aktuell lagstiftning. 
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Ärendet 

Årsredovisning 2017 

Årsredovisningen för 2017 omfattar Kramfors kommun samt i 

koncernredovisning de kommunala bolagen och kommunalförbund. 

Årsredovisningen för kommunen visar på en vinst uppgående till knappt 

miljoner kronor. Kommunallagens balanskrav är uppfyllt. 

Det ekonomiska resultatet på knappt 32 mkr uppfyller kommunfullmäktiges 

mål. Kommunstyrelsen bedömer dock att Kramfors kommun även fortsatt är 

i en ekonomiskt ansträngd situation. Stor skuldsättning, låg soliditet, hög 

skattesats och en minskad befolkning är delar av den utmanande situationen. 

Årets positiva resultat förklaras till stor del av kommunen valt att under 2017 

intäktsredovisa delar av det statliga engångsbidrag (35 mkr) som var avsett 

att kompensera kommuner för kostnader under 2015 och 2016. Engångs 

bidraget gör det möjligt att utöka BAS-nämndens budget med 20 534 tkr och 

BKU-nämnden med 13 366 tkr. Det innebär att det underliggande resultatet 

var på en nivå under målen. Engångsbidraget kommer inte finnas kommande 

år vilket gör att den framtida ekonomiska situationen innehåller stora 

utmaningar. Bedömningen för kommunsektorn är att den demografiska 

utvecklingen, med ökat antal äldre och unga, kommer medföra betydande 

kostnadsökningar. Samtidigt så beräknas att kommunsektorns intäkter inte 

ökar i samma takt, i huvudsak på grund av att skatteunderlaget ökar i lägre 

takt, vilket innebär ett bedömt gap mellan intäkts- och kostnadsutvecklingen 

som sannolikt ställer höga krav på förbättringar och effektiviseringar. 

Under året har verksamheterna generellt levererat väl och även om det 

fortfarande finns utrymme för förbättringar så gav medarbetarnas insatser 

generellt sett medborgarna en god service. Flyktingsituationen påverkade 

kommunens verksamhet i hög utsträckning. De senaste årens relativt höga 

siffor för antalet nyanlända var under året lägre. Bedömningen är att 

volymerna av nyanlända även fortsättningsvis kommer minska. Under 2017 

så har flyktingsituationen påverkat kommens verksamhet med dels fortsatt  

högt behov av insatser och dels behov av att ställa om verksamheten till den 

lägre nivån av nyanlända. 

 

Kommunen särredovisar sedan länge VA-verksamhet enligt 50 § lag 

(2006:412) om allmänna vattentjänster. Branschorganisationen Svenskt 

Vatten förordar att fullmäktige fastställer särredovisningen.  

 

Enligt kommunallagens 8 kap 18 § ska årsredovisningen för kommunen 

godkännas av fullmäktige. 
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Kommunallagen har ändrats på flera punkter. En av ändringarna gäller 

Kommunstyrelsens ställning. I propositionen som låg till grund för 

ändringen prop. 2016/17:171 ser regeringen ett behov att ge styrelsen en 

stärkt ställning i förhållande till de övriga nämnderna. I lagstiftningen tar det 

sig uttryck i KL 6:8 § Fullmäktige får besluta att styrelsen får fatta beslut 

om särskilt angivna förhållanden som rör andra nämnders verksamhet. 

Styrelsen får dock inte ges rätt att fatta beslut som rör andra nämnders 

myndighetsutövning, tillämpningen av lag eller ärenden som i övrigt rör 

enskilda. Av utredningen SOU 2015:24 framgår följande skäl till förslaget:  

”Enligt utredningens uppfattning behöver förutsättningarna för en tydlig 

styrning av verksamheten i kommuner och landsting förbättras. En lämplig 

väg att gå är att tydliggöra styrelsens roll gentemot de övriga nämnderna. 

Styrelsen bör ges bättre möjligheter att styra och samordna den kommunala 

verksamheten. Tanken är att styrelsen som det ledande organet ska kunna 

anlägga ett helhetsperspektiv på verksamheten och ibland kan det krävas att 

den kan fatta beslut som påverkar andra nämnder. Styrelsen har redan i dag 

tilldelats särskilda uppgifter i beredningsprocessen, inte minst när det gäller 

budgetbehandlingen. Detta ökar behovet av att styrelsen t.ex. kan ta ett mer 

övergripande ansvar för kommunens eller landstingets ekonomi.  

Utredningen föreslår därför att de lagliga möjligheterna för styrelsen att 

påverka de andra nämndernas verksamhet ska vidgas. Fullmäktige föreslås 

få besluta att styrelsen ges en möjlighet att fatta beslut som rör andra 

nämnders verksamhet.  Styrelsens beslutanderätt ska gälla vissa, av 

fullmäktige, särskilt angivna förhållanden. Det rör sig alltså inte om en 

generell beslutanderätt. Fullmäktige ska t.ex. kunna ange att styrelsen ska 

kunna fatta övergripande ekonomiska beslut. ” 

 

Ett exempel som ges i utredningen är anställningsstopp. Så många mer 

exempel ges inte. Varje kommun får avgöra om man ska använda sig av 

möjligheten eller inte. När fullmäktige ger kommunstyrelsen förstärkt 

beslutanderätt ska fullmäktige precisera vad den avser. Kramfors är en 

kommun som borde använda sig av den möjlighet som ges. Vi står inför 

betydande anpassningsbehov och har en historia av upprepade 

budgetöverskridanden från nämndernas sida. Ett förslag behöver utarbetas.    

 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen utöva uppsikt över de 

kommunala bolagen på samma sätt som styrelsen har tillsyn över all annan 
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kommunal verksamhet. Uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen ska 

hålla sig informerad och göra en bedömning av bolagens verksamhet och hur 

bolagen förhåller sig till styrdokument och lagstiftning. 

 

Bedömningen ska göras med stöd av årliga rapporter från bolagsstyrelserna 

och från lekmannarevisorerna samt den löpande information om bolagens 

verksamhet som lämnas. 

 

Ett led i uppsiktsplikten är att kommunstyrelsen i årliga beslut ska pröva om 

den verksamhet som varje hel eller delägt bolag bedrivit har varit förenlig 

med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna. I gällande bolagspolicy står att 

kommunstyrelsen ska göra sin bedömning bland annat med stöd av årliga 

rapporter från bolagsstyrelserna. Bolagspolicyn gäller de direkt och indirekt 

helägda bolagen men kommunen strävar efter att även minoritetsägda bolag 

ska omfattas av samma regler även om det kräver överenskommelser med 

övriga ägare.  

 

Krambos styrelse uttalar i sin årsredovisning att bolaget i allt väsentligt 

uppfyllt det kommunala ändamålet samt att arbetet utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna. Eftersom motstridig information inte 

framkommit är det förvaltningens förslag att kommunstyrelsen som ett 

resultat av sin prövning instämmer i den bedömning som Krambos styrelse 

gör. 

 

Kommunhus styrelse, KIABs styrelse och Mediatekniks styrelse har i 

särskilda beslut uttalat att varje bolag i allt väsentligt uppfyllt det 

kommunala ändamålet samt att arbetet utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna verksamhetsåret 2017. Eftersom motstridig information inte 

framkommit är det förvaltningens förslag att kommunstyrelsen som ett 

resultat av sin prövning instämmer i den bedömning som respektive 

bolagsstyrelse gör. 

 

Även styrelsen i delägda Höga Kusten Airport har uttalat att bolaget i allt 

väsentligt uppfyllt det kommunala ändamålet samt att arbetet utförts inom 

ramen för de kommunala befogenheterna verksamhetsåret 2017. 
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Ekonomi och finansiering 

Beslutet bedöms inte få några ekonomiska konsekvenser. 

Måluppfyllelse 

Årsredovisningen är en lagstadgad del av kommunens uppföljningsarbete 

och kommer att bidra till att målet om god ekonomisk hushållning nås. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2017, dnr KS 2018/124 

Beslutet skickas till 

Revisorerna 

Styrelsen i Krambo 

Styrelsen i Kommunhus 

Styrelsen i KIAB 

Styrelsen i Mediateknik 

Styrelsen i Höga Kusten Airport 

Styrelsen i Höga Kusten destinationsutveckling AB 
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 Dnr KS 2018/252 § 40

Ansvarsfrihet för styrelser och nämnder för 

verksamhetsåret 2017 för Kramfors kommun 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

I enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsen och övriga nämnder 

samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2017. 

Ärendet 

Kommunfullmäktiges revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i 

styrelse och nämnder samt i kommunala företag under 2017. I upprättad 

revisionsberättelse föreslås att ansvarfrihet beviljas för ledamöter i styrelsen 

och nämnder. Revisorerna riktar inga anmärkningar. Detaljer kring 

granskningar och synpunkter som revisorerna lämnat finns i bilagan 

Revisorernas redogörelse för 2017.  

Revisorerna avstyrker att årsredovisningen för 2017 godkänns. 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse för 2017 

Revisorernas redogörelse för 2017 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder och bolag 
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 Dnr KS 2017/578 § 41

Riktlinjer för upphandling och inköp 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Upphäva gällande Riktlinjer för upphandling och inköp. 

2. Fastställa nya Riktlinjer för upphandling och inköp. 

3. Riktlinjen ska gälla som ägardirektiv för de helägda kommunala 

bolagen. 

Ärendet 

Riktlinjen för upphandling och inköp var uppe i kommunstyrelsen för beslut 

2018-02-13 § 22. Principiella beslut som ägardirektiv beslutas normalt av 

kommunfullmäktige, därför skickas ärende upp igen. 

Kramfors kommun anskaffar årligen varor och tjänster för sammanlagt 

500 miljoner kronor (2016). För att kunna uppfylla Kommunfullmäktiges 

övergripande mål om "God ekonomisk hushållning" är det därför av stor 

betydelse för ekonomin hur upphandlingsfrågor hanteras. Sparsamhet och 

effektivitet ger mer välfärd för pengarna. De nuvarande riktlinjerna 

fastställdes 2015-03-10 av kommunstyrelsen och behöver revideras.  

De nya riktlinjerna förtydligar de olika ansvarsområden som tillhör 

kommunstyrelsen, enskilda nämnder/avdelningar/enheter och bolag samt 

upphandlingsenheten.  

I de nya riktlinjerna tydliggörs även hur direktupphandlingar ska genomföras 

med hjälp av e-avrops direktupphandlingsmodul.  

Riktlinjen beskriver ramarna för kommunens upphandlingar, inköp och 

uppföljning och gäller för hela kommunkoncernen. Riktlinjen är ett 

komplement till lagstiftning och andra interna och externa styrande 

dokument som reglerar offentlig upphandling. 

Målsättningen med riktlinjen är att säkerställa att:  
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 upphandlingar följer lagstiftningar samt kommunens 

ställningstagande över miljöhänsyn och sociala/etiska 

krav/arbetskraftsvillkor  

 varor, tjänster och entreprenader köps med rätt kvalitet till bästa 

kostnad ("den goda affären")  

 tjänster och entreprenader upphandlas med bästa förhållandet mellan 

pris och kvalitet enligt LOU för att uppnå ”den goda affären” 

Målet kan endast uppnås genom samordning inom kommunen och, när det är 

tillämpligt, med andra myndigheter inom länet eller statliga inköpscentraler. 

Kommunchefen fastställer eventuella tjänsteföreskrifter som förtydligar 

riktlinjen 

Ekonomi och finansiering 

Beslutet ligger inom nuvarande budgetramar och kräver ingen ytterligare 

finansiering. 

Måluppfyllelse 

Riktlinjer för upphandling och inköp kommer att påverka måluppfyllelsen av 

kommunens mål ”God ekonomisk hushållning” positivt.  Riktlinjerna skapar 

förutsättningar för sparsamhet och effektivitet som ger en god ekonomi. 

Samråd 

Inget samråd har skett i beredningen av detta ärende. 

Beslutsunderlag 

Förslag till nya Riktlinjer för upphandling och inköp, version 2018-01-11 

Beslutet skickas till 

Ärende: Ägardirektiv KS 2018/117 

Kommunens nämnder och bolag. 
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 Dnr KS 2018/59 § 42

Riktlinje för informationssäkerhet 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Anta riktlinje för informationssäkerhet. 

2. Upphäva tidigare plan för informationssäkerhet diarienummer  

KS 2011/691. 

3. Uppdra till kommunchefen att ta fram tjänsteföreskrifter inom 

området.  

4. Uppdra till förvaltningarna att upprätta en förteckning över system 

och systemägare inom sin verksamhet.  

5. Uppdra till kommunens bolag att på nästa bolagsstämma anta 

riktlinje för informationssäkerhet som ett ägardirektiv. 

Ärendet 

Kramfors kommun tar tillvara på digitaliseringens möjligheter, vi stimulerar 

innovationer och använder oss av smarta e-tjänster som skapar direkta mer-

värden. Molntjänster, mobilitet, smarta telefoner och plattor med innovativa 

appar, sociala medier och tjänster skapar helt nya möjligheter för en ökad 

välfärd.  

Med denna utveckling följer även nya hot och nya risker som ställer nya 

krav på kommunens förmåga att skydda och förvalta informationen på rätt 

sätt. Tidigare plan för informationssäkerhet är föråldrad och kommunens 

regelverk behöver följa med utvecklingen.  Denna anger hur Kramfors 

kommun arbetar med informationssäkerhet och uttrycker ledningens stöd 

för, och syn på, informationssäkerhet. 

Ekonomi och finansiering 

Ej relevant.  
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Måluppfyllelse 

Riktlinje för informationssäkerhet kommer att påverka måluppfyllelsen av 

kommunens mål ”God kvalitet ” och ”Nöjda medborgare” positivt. 

Medborgare, besökare och näringsliv i Kramfors kommun ska känna förtro-

ende för den kommunala förvaltningen och vår förmåga till att utveckla 

samhället. Kramfors kommun hanterar personuppgifter och annan känslig 

information som förutsätter en insiktsfull och god hantering. För att säker-

ställa den enskilde individens integritet arbetar kommunen aktivt med säker-

hets- och integritetsfrågor som en naturlig del i all verksamhet och i all 

utveckling. 

Samråd 

Riktlinjen har tagits fram av informationssäkerhetssamordnaren i samråd 

med IT-chef, avdelningschef för stöd- och serviceavdelningen, enhetschef 

administrativa enheten och projektledaren inför nya dataskyddsförordningen.  

Yttrande 

Thomas Lundberg (V) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Riktlinje för informationssäkerhet diarienummer KS 2018/59.  

Beslutet skickas till 

Samtliga förvaltningar 

Krambo Bostads AB 

KIAB 

Kramfors Mediateknik AB 

Informationssäkerhetssamordnare 
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 Dnr KS2018/117 § 43

Instruktion till ägarombud vid 2018 års bolagsstämmor 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Samtliga stämmoombud instrueras att rösta följande 

1. Såväl VD som styrelse bör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 

2017. 

2. Tillgängliga vinstmedel disponeras i enlighet med de förslag som 

lämnats i bolagens årsredovisning. 

3. Arvoden fastställs i enlighet med detta förslag. För stämmoombudet 

för Höga Kusten Airport så är instruktionen till ombudet att utgå från 

detta förslag i diskussionerna med Sollefteås motsvarighet. 

4. Ägardirektiv fastslås enligt bilaga ”Förteckning – ägardirektiv”. 

Ärendet 

Enligt bolagspolicyn ska kommunstyrelsen besluta om instruktioner till 

stämmoombuden inför bolagsstämmorna. Om instruktionerna gäller ärenden 

av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska dessa utfärdas av 

kommunfullmäktige. 

 

Det är inom nedanstående fyra områden som instruktioner utfärdas inför 

2018 års stämmor (Verksamhetsåret 2017). 

 

1. Ansvarsfrihet 

2. Förslag till vinstdisposition  

3. Arvoden 

4. Ägardirektiv 

 

Ansvarsfrihet 

Revisorerna har i för samtliga bolag avlämnat rapporter som ger stöd för att 

såväl VD som styrelse bör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 
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Förslag till vinstdisposition 

Styrelsen i bolagen har fastställt årsredovisning för det gångna 

verksamhetsåret och denna har granskats av bolagets revisor. I 

årsredovisningen finns styrelsens förslag till hur tillgängliga vinstmedel bör 

disponeras. 

 

Kramfors kommun

Arvoden kommunala bolagstyrelser

Bolag Uppdrag Förslag 2018-07-01 Andel av basbel. Nuvarande

Krambo Bostads AB Ordförande 125 000                 200% 123 000     

Vice ordförande 15 625                    25% 15 375       

Ledamot 3 125                      5% + sam.ers. 3 075          

Revisor 9 375                      15% 9 270          

KIAB Ordförande 62 500                    100% 61 500       

Vice ordförande 7 813                      12,50% 7 688          

Ledamot 3 125                      5% + sam.ers. 3 075          

Revisor 6 250                      10% 6 180          

-                               -                  

Mediateknik Ordförande 62 500                    100% 61 500       

Vice ordförande 7 813                      12,50% 7 688          

Ledamot 3 125                      5% + sam.ers. 3 075          

Revisor 6 250                      10% 6 180          

Kommunhus AB Ordförande 31 250                    50% 30 750       

Vice ordförande 7 813                      12,50% 7 688          

Ledamot 3 125                      5% + sam.ers. 3 075          

Revisor 6 250                      10% 6 180          

Höga Kusten Airport Ordförande 31 250                    50% 30 750       

Vice ordförande 7 813                      12,50% 7 688          

Ledamot 3 125                      5% + sam.ers. 3 075          

Revisor 6 250                      10% 6 180          
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Förslag till arvoden från och med bolagsstämmorna 2018 

Arvodesberedningen beslutade 2018-03-20 § 2 att föreslå 

kommunfullmäktige i sin instruktion till ägarombuden fastställa 

nedanstående bolagsarvoden, på respektive bolagsstämma. 

 

För ordinarie ledamöter exklusive ordförande och vice ordförande föreslås 

ett fast årsarvode om 5 % av inkomstbasbeloppet som ersättning för det 

styrelseansvar som framgår av aktiebolagslagen. Till detta utgår dessutom 

sammanträdesarvode enligt kommunens regler för bevistade sammanträden. 

* Till fasta arvoden kommer ytterligare 12 % i semesterersättning och 10 % i 

pensionsersättning. 

Förslaget är att samtliga stämmoombud instrueras att rösta för att arvoden 

fastställs i enlighet med detta förslag. 

För bolaget Höga Kusten Airport så har Kramfors kommuns aktieägarombud 

50 % av aktierna och måste därför träffa överenskommelse med Sollefteå 

kommuns aktieägarombud som innehar resterande 50 % av aktierna om hur 

arvoden skall sättas. Instruktionen till ombudet är att utgå från detta förslag i 

diskussionerna. 

 
Ägardirektiv  

Samtliga stämmoombud instrueras att fastslå ägardirektiv enligt bilaga 

”Förteckning – ägardirektiv”. 

Beslutsunderlag 

Arvodesberedningen 2018-03-20 § 2 

Förteckning – ägardirektiv, uppdaterad inför bolagsstämmor 2018 

Skickas till 

Samtliga stämmoombud 

Revisionen 
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 Dnr KS 2018/93 § 44

Barnomsorgsavgifter 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Fastställa att barnomsorgsavgifterna ska följa maxtaxan och inkomsttakets 

indexreglering och börja gälla från 1 juni 2018. 

Ärendet 

Skolverket ger statsbidrag till kommuner som kompensation för att de har 

maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. 

Från och med 1 januari 2018 gäller avgiftsnivåerna nedan. Avgiftsnivåerna 

är de högsta avgifterna kommunen kan ta ut av vårdnadshavarna och ändras i 

relation till inkomsttakets index. 2018 höjs det till 46 080 kr per månad. 

För att inte behöva ändra beslut om avgift varje gång inkomsttaket i reglerna 

om maxtaxan förändras, föreslås att Kramfors kommuns 

barnomsorgsavgifter ska följa maxtaxan och inkomsttakets indexreglering.  

Förskola/pedagogisk omsorg 

 Avgiftstak Dock högst 

Barn 1 3 % 1382 kr 

Barn 2 2 % 922 kr 

Barn 3 1 % 461 kr  

Fritidshem/pedagogisk omsorg 

 Avgiftstak Dock högst 

Barn 1 2 % 922 kr 

Barn 2 1 % 461 kr 

Barn 3 1 % 461 kr  

 

Ärendet har passerat BKU-nämnden för information och godkännande. 

Ekonomi och finansiering 

Genom uppdaterade avgiftsnivåer, säkerställs att kommunen följer 

lagstiftning och att verksamheten finansieras på bästa sätt. 
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Samråd 

Dialog har förts med barnomsorgshandläggare, förskolechefer och ekonom 

Beslutsunderlag 

Skolverket
1
 

BKU-nämnden sammanträdesprotokoll, Barnomsorgsavgifter, § 7 dnr BKU 

2018/12 daterad 2018-02-14.  

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten, Marita Ödling 

BKU-registratur för vidarebefordran till  

 Förskolechefer 

 Johanna Forslund, Barnomsorgshandläggare 

                                                 
1
 https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/forskola-pedagogisk-omsorg-fritidshem/maxtaxa  

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/forskola-pedagogisk-omsorg-fritidshem/maxtaxa


 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(50) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-23 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 Dnr KS 2017/484 § 45

Svar på medborgarförslag: Bättre bussförbindelser i 

kommunens ytterområden 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Avslå medborgarförslaget och godkänna svarsbrev. 

Ärendet 

Michael Lundh har skickat in ett medborgarförslag som innebär att 

bussförbindelserna i kommunens ytterområden ska förbättras under bland 

annat vardagsnätter.  

Busstrafik är ett hållbart resealternativ med liten miljöpåverkan. Busstrafik 

ger dessutom de som ej har tillgång till körkort och bil en möjlighet för att 

röra sig i geografin. Kramfors kommun har en ambition om att fler ska välja 

hållbara resealternativ i framtiden. 

Tyvärr är kostnaden för att bedriva busstrafik hög. För att resenärer ska välja 

bussen krävs att antalet bussavgångar är många. Om befolkningsunderlaget 

då är litet kommer ändå de flesta avgångar att gå mer eller mindre tomma. 

Det betyder också att effekten av att införa enstaka bussavgångar i områden 

med redan få bussavgångar är låg. Sannolikt är det få resenärer som kommer 

uppleva att bussutbudet blir så förbättrat att de kan välja bort biltransporter 

till förmån för busstransporter.  

Kramfors kommun deltar nu i ett projekt som heter Koll2020 där innovativa 

lösningar för kollektivtrafik på landsbygd ska testas och utvärderas. Syftet är 

att se om det går att hitta alternativa lösningar för kollektivtrafikförsörjning 

som inte är så kostsamma men ändå intressanta utifrån resenärens behov.  

Medborgarförslag som kommer in till kommunen kan utifrån nuvarande 

arbetsordning antingen bifallas eller avslås. Detta medborgarförslag avslås 

med motiveringen att trots kollektivtrafikens fördelar och nyttor finns inget 
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ekonomiskt utrymme i dagsläget för att förbättra busstrafiken i kommunens 

ytterområden.  

Ekonomi och finansiering 

Inga kostnader. 

Måluppfyllelse 

Inte relevant för ärendet.  

Samråd 

Inte relevant för ärendet.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige 171030 § 155  

Michael Lundh, medborgarförslag, daterad 2017-09-19 

Beslutet skickas till 

Samhällsavdelningen 

Michael Lundh 
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 Dnr KS 2017/245 § 46

Svar på medborgarförslag: Upphörande av användning 

och inköp av produkter innehållande mikroplaster 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige  

Beslut 

Avslå medborgarförslaget och godkänna svarsbrev. 

Reservation 

Gunnel Nordin (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 

Stefan Lindqvist har i ett medborgarförslaget förslagit att; 

- Kramfors kommun beslutar att omedelbart upphöra med inköp, 

användning och spridning av produkter med tillsatser av mikroplast.  

- Kartlägga vart mikroplaster förekommer inom kommunens 

verksamhet samt att fasa ut och ersätta dem med miljövänliga 

produkter. 

Utsläpp av mikroplaster är ett globalt miljöproblem av största dignitet precis 

som Stefan Lindqvist framhåller. Enligt Naturvårdsverket kommer haven, 

mätt i vikt, att bestå av mer plast än fisk år 2050 om människan fortsätter att 

sprida plast i naturen i samma takt som vi gör idag. Mikroplast är ett 

samlingsnamn för små plastfragment (1 nm till 5 mm). Mikroplaster som 

hittats i världshaven, men även i sötvattensystem, har olika ursprung. 

Mikroplast kan bildas oavsiktligt när plastföremål slits och plastpartiklar 

frigörs, eller när vi inte återanvänder, återvinner eller slänger plastmaterial 

på rätt sätt utan plasten blir skräp som succesivt bryts ned till mindre och 

mindre bitar i naturen. Det finns också plast som från början tillverkas som 

små pellets eller korn. De främsta källorna till utsläpp av mikroplaster i 

Sverige är väg- och däck, konstgräsplaner, industriell produktion och 

hantering av primärplast, tvätt av syntetfibrer, båtbottenfärg och 

nedskräpning. En mindre del av utsläppen kommer även från 

hygienprodukter i vilka mikroplaster är en avsedd tillsatts. 
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Plast i miljön kan även vara källa till spridning av giftiga ämnen då 

exempelvis långlivade organiska föreningar kan binda till plastens 

partikelyta. När fiskar och andra marina organismer sväljer plastfragmenten 

som föda kan dessa kemikalier överföras uppåt i näringskedjan och slutligen 

till människan. 

Medborgarförslag som kommer in till kommunen kan utifrån nuvarande 

arbetsordning antingen bifallas eller avslås. Detta medborgarförslag avslås 

med motiveringen att Kramfors kommun inte kan besluta att omedelbart 

upphöra med inköp, användning och spridning av produkter med tillsatser av 

mikroplast. En kartläggning av inom vilka områden och i vilken utsträckning 

som mikoplast förekommer i kommunens verksamheter kan dock komma att 

genomföras och utgöra en grund för vidare åtgärder och eventuell utfasning 

av mikroplaster inom kommunala verksamheter.  

Ekonomi och finansiering 

Inga kostander. 

Måluppfyllelse 

Inte relevant för ärendet. 

Samråd 

Inte relevant för ärendet. 

Yttrande 

Gunnel Nordin (SD) yttrar sig i ärendet. 

Yrkande 

Gunnel Nordin (SD) yrkar bifall till medborgarförslagets andra att-sats.  

Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till 

kommunstyrelsens förslag och bifall till Gunnel Nordin (SD) yrkande. 

Propositionsordningen godkänns. Efter ställd proposition finner ordförande 

att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsen förslag. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag Stefan Lindqvist, 2017-05-18 Dnr: KS 2017/245. 
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Beslutet skickas till 

Stefan Lindqvist 

Samhällsavdelningen 
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 Dnr KS 2017/449 § 47

Svar på medborgarförslag- kommuninnevånarnas 

närvaro under bolagsstämmorna 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Avslå medborgarförslaget och godkänna svarsbrev. 

Reservationer 

Ann-Christine Näsholm (C), Birgitta Widerberg (C), Hans Hedlund (C), 

Inga-Britt Andersson (C), Clyde Lindström (C), Annica Östman (C), 

Magnus Svensson (C), Anna Strandh Proos (M), Johanna Sjöblom (M), 

Bengt Sundström (M), Gunnel Nordin (SD), Lars Könberg (KD) och Stina 

Ekbäck (L) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 

Bertil Wiklund har lämnat in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige i 

Kramfors och förslaget har överlämnats till kommunstyrelsen för beredning.  

Wiklunds förslag är att; 

Kommuninnevånarna Inbjuds att närvara vid bolagsstämmorna för samtliga 

kommunala bolag. 

Förslagställarens motivering till detta är; 

 Kunskap om bolagen och dess verksamhet ger 

godvill och sammanhållning och motverkar negativ 

ryktsspridning. Vi får förhoppningsvis ett antal nya 

Kramforsambassadörer. 

 Stämmoförfarandet blir i princip som tidigare, med 

ett undantag av en Informationspunkt. VD/Ordf. ger 

en sammanfattning av det gångna året och en info 

om framtiden. Därefter får allmänheten möjlighet 

att ställa frågor. 
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Bolagsstämmorna i de helägda kommunala bolagen genomförs för att 

tillgodose de krav som aktuell lagstiftning ställer på ett aktiebolag. 

Bolagsstämmorna är i praktiken ett kort och formaliserat sammanträde som 

sällan tar mer än 10 minuter samt lämnar litet utrymme för diskussion eller 

handling. Kramfors Kommunhus AB, moderbolaget i kommunkoncernen, 

menar därför att det finns bättre sätt att informera och ge medborgare insyn i 

bolagens verksamhet än att ändra rutinerna för bolagsstämmorna. 

Kommunfullmäktige föreslås därför avslå medborgarförslaget. 

Ekonomi och finansiering 

Detta beslut har inga ekonomiska effekter. 

Måluppfyllelse 

Beslutet påverkar måluppfyllelsen om ”god ekonomisk hushållning” positivt 

med anledning av att extra medel inte behöver sättas in för att hantera och 

bjuda in kommunmedborgarna för ett möte som endast tar 10 minuter. 

Beslutet påverkar även måluppfyllelsen gällande ”nöjd medborgare” på så 

sätt att information gällande bolagens verksamhet kan nå medborgarna på 

bättre sätt än ändrade bolagsstämmorutiner. Dessa andra sätt skulle 

exempelsvis kunna vara medborgardialog eller regelbundna 

informationspass på kommunfullmäktiges sammanträden. 

Samråd 

Samråd har skett med Kramfors Kommunhus AB. 

Yttrande 

Ida Stafrin (C), Birgitta Widerberg (C), Gunnel Nordin (C), Jan Sahlén (S) 

Johanna Sjöblom (M) yttrar sig i ärendet. 

Yrkande 

Birgitta Widerberg (C), Gunnel Nordin (SD) och Johanna Sjöblom (M) yrkar 

bifall till medborgarförslaget. 

Jan Sahlén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att avslå 

medborgarförslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till 

kommunstyrelsens förslag och bifall till Birgitta Widerberg (C) m.fl. 

yrkande. Propositionsordningen godkänns. Efter ställd proposition finner 
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ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsen 

förslag, tillika avslår medborgarförslaget. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, daterad 2017-09-25 § 115 dnr 

KS 2017/449 

Medborgarförslag 

Yttrande från Kramfors kommunhus AB 

Beslutet skickas till 

Bertil Wiklund 
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 Dnr KS 2017/299 § 48

Medborgarförslag: Riv Björknäs gamla sjukhem 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige. 

Beslut 

Avslå medborgarförslaget och godkänna svarsbrevet. 

Ärendet 

Barbro Björklund anser i ett medborgarförslag att Kramfors kommun bör 

riva Björknäs gamla sjukhem och låta ridskolan utvecklas på platsen. Barbro 

anser också att Björknäs utveckling beror på tidigare politiska beslut och att 

de är hög tid att ta ansvar för detta som utvecklats till en skamfläck för 

kommunen. 

Eftersom Björknäs gamla sjukhem är i privat ägo så har det varit komplicerat 

för Kramfors kommun att agera i denna fråga.  För att kunna riva byggnaden 

måste vi först äga fastigheterna, därför har vi fört en dialog med de 

nuvarande ägarna, tyvärr utan framgång. Vi har inte givit upp utan vi arbetar 

vidare med frågan och hoppas att vi kommer till en lösning under 2018. 

Först därefter kan vi inleda en process om vad fastigheterna ska användas 

till.  

Detta medborgarförslag avslås med motiveringen att vi inte äger fastigheten. 

Ekonomi och finansiering 

Inga kostnader. 

Måluppfyllelse 

Inte relevant för ärendet.  

Samråd 

Samråd med Sofie Wallblom, fastighetssamordnare. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag från Barbro Björklund, 2017-05-18 Dnr:2017/299 
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Beslutet skickas till 

Barbro Björklund 
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 Dnr KS 2017/150 § 49

Fritt gymkort för 80+, äldres friskvård 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige. 

Beslut 

Avslå motionen. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige (KF) beslutade 2017-04-24, § 46 att överlämna 

rubricerad motion från Stina Ekbäck, Liberalerna, till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Motionären föreslår Kommunfullmäktige besluta om att erbjuda de som 

önskar, från 70 års ålder, fritt gymkort med instruktör under något gyms 

lågsäsong. 

Motion och träning för muskler och hjärta är synnerligen stärkande för äldre. 

Undersökningar med fritt gymkort har provats i några kommuner med ett 

gott resultat. Detta ger inte bara friskare äldre och ett rikare liv utan kan även 

bidra med lägre kostnader för kommunen. Risken för lårbensbrott mm 

minskar med vältränade äldre och hemtjänstens verksamhet kan bli lättare. 

Kommunen delar motionärens uppfattning om att det är viktigt att även äldre 

får tillgång till friskvård och vill att personer i alla åldrar på ett lätt och 

smidigt sätt ska kunna ta del av det utbud av friskvård som kommunen kan 

erbjuda.  

Kramfors kommun har idag ett stort antal äldre som väljer att träna i 

kommunens gymlokaler, taxan är dessutom reducerad för de som fyllt 65 år. 

Om man väljer att träna före klockan 14.00 så är taxan ännu lägre. 

Motionären efterfrågar träning i grupp med instruktör under ”lågsäsong”, 

vilket vi inte kan erbjuda specifikt då det skulle krävas ytterligare 

resursförstärkning. 

Kramfors kommun har heller inte anläggningar i hela kommunen för att ge 

alla äldre personer som vill utöva friskvård likartade förutsättningar. 

Sammafattningsvis föreslås att motionen avslås med följande motivering: 
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 En reducerad taxa tillämpas redan för personer som fyllt 65 år och på 

så kallade udda tider.  

 Instruktion erbjuds redan idag för ”nya friskvårdsutövare” på 

kommunens gym i Bollstabruk och i Kramfors. 

 Träning i grupp med instruktör förutsätter utökning av resurser. 

Ekonomi och finansiering 

Beslutet påverkar inte ekonomin. 

Samråd 

Folkhälsoutvecklare har deltagit i ärendets beredning. 

Beslutsunderlag 

Beslut KF 2017-04-24, § 46 

Motion från Stina Ekbäck, 2017-03-14 Dnr:2017/150 

Beslutet skickas till 

Motionären 

Samhällsavdelningen 
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 Dnr KS 2017/200 § 50

Motion om ansvar för skyddsjakt 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Avslå motionen. 

Ärendet 

Socialdemokraterna har genom Carl-Gunnar Krooks, Thomas Näsholm och 

Siw Sachs lämnat en motion till kommunfullmäktige angående ansvar för 

skyddsjakt.  

Motionärerna vill att Kramfors kommun ska utreda en modell där 

allmänheten, vid behov, ska kunna kontakta lämplig instans vid kommunen 

för hjälp att avliva skadade och sjuka vilda djur. Motionären anser också att 

det i detta system ska finnas möjlighet att få ersättning för förlorad 

arbetsinkomst för jägaren. 

I dagsläget finns en person heltidsanställd vid tekniska avdelningen med full 

behörighet för skyddsjakt i tätbebyggda områden. Personen arbetar i det 

vardagliga med andra arbetsuppgifter åt tekniska avdelningen men fungerar 

också som skyddsjägare åt Polisen vid viltolyckor på fritiden.  

Om skadat vilt påträffas på annans mark än kommunens är det markägaren 

eller jakträttsinnehavaren som måste fatta beslut. Polisen kan också besluta 

om avlivning av skadat eller sjukt vilt.  

Kommunen har också avtal med ett antal jägare som sköter jakten preventivt 

i dialog med kommunen. Det man i dagligt tal kallar ”kommunjägare”. 

Uppdraget till dessa är att motverka att vilda djur etablerar sig på fel plats 

exempelvis inom tätbebyggt område. 

Behovet av någon annan lösning anses därför i dagsläget som onödig. 

Ekonomi och finansiering 

Om motionen avslås behövs ingen ytterligare finansiering. 
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Måluppfyllelse 

Inte relevant om motionen avslås. 

Samråd 

Inget samråd har skett. 

Yttrande 

Carl-Gunnar Krooks (S) och Jan Sahlén (S) yttrar sig i ärendet. 

Yrkande 

Carl-Gunnar Krooks (S) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till 

kommunstyrelsens förslag och bifall till Carl-Gunnar Krooks (S) yrkande. 

Propositionsordningen godkänns. Efter ställd proposition finner ordförande 

att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsen förslag, 

tillika avslå motionen. 

Beslutsunderlag 

Beslut Kommunfullmäktige 2017-04-24 § 48 

Motion 2017-04-04 Carl-Gunnar Krooks, Thomas Näsholm, Siv Sachs. 

Beslutet skickas till 

Motionären 

Tekniska avdelningen 
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 Dnr KS 2017/333 § 51

Svar på motion om utökning av Träakademins 

utbildningar 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Avslå motionen. 

Ärendet 

Moderaterna har genom Monica Bruman lämnat en motion till 

kommunfullmäktige angående utbildningsprogrammet för möbel- och 

byggnadshantverk på Träakademin i Kramfors. Motionären vill att 

kommunen utreder möjligheten att bredda utbudet av utbildningar samt ser 

över intresset för en utbildning i trädesign. Bakgrunden till detta är att det för 

närvarande är för få som söker utbildningen och därför uppstår diskussioner 

om utbildningens framtid. 

Motionen har remitterats till Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala 

servicenämnden (BAS). BAS föreslår i sitt yttrande att motionen avslås.  

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att motionens avsikter omfattar 

uppgifter som inte ligger inom kommunens område. Utbildningarna vid 

Träakademin tillhör Mittuniversitetet. Eventuella nya studieriktningar bör 

övervägas och beslutas om av Mittuniversitetet.   

Med detta som bakgrund tillstyrker kommunstyrelseförvaltningen BAS 

yttrande att motionen bör avslås. 

Ekonomi och finansiering 

Beslutet att avslå motionen leder inte till några ekonomiska konsekvenser. 

Måluppfyllelse 

Beslutet bedöms inte påverka kommunens måluppfyllelse. 

Samråd 

Inget samråd har förts. 
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Yttrande 

Johanna Sjöblom (M) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

BAS-nämnden, yttrande, 2017-12-07 § 116, Dnr BAS 2017/640 

Monica Burman (M), motion, 2017-06-29 

Beslutet skickas till 

Monica Burman (M) 

BAS-nämnden 
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 Dnr KS 2017/175 § 52

Svar på motionen ” Bra ljus är en lysande idé” 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Motionen avslås. 

Ärendet 

Stina Ekbäck (L) har lämnat en motion kommunfullmäktige i Kramfors. 

Motionären vill:  

”Att kommunfullmäktige ger tekniska enheten i uppdrag att inventera 

behovet av modern belysning och att göra en heltäckande kalkyl för de 

åtgärder som behövs. Att räkna på vad en smart belysning är värd redan i 

form av lägre energikostnader under hela livslängden. För att sedan titta på 

vad man kan tjäna om sjukskrivningarna minskar och produktiviteten ökar.” 

Tekniska avdelningen har berett motionen i samråd med Krambo eftersom 

de flesta lokaler som kommunen har verksamhet i ägs eller förvaltas av 

bolaget. 

Krambos har en plan för byte till LED-belysning och det görs i första hand 

av energisparskäl, och då handlar det främst om byte av utebelysning. 

Krambo byter även till LED-belysning av underhållsskäl, dvs när befintlig 

armatur är uttjänt. Det handlar ofta om betydande kostnader och Krambo 

lyfter fram två exempel.  

 

 Lektionsal Gudmundråskolan: 68 000 kr  

 Korridor på Kramfors skolan:  62 000 kr 

  

I samband med ny- och ombyggnad installeras LED-belysning från start. Av 

nämnda skäl står då Krambo kostnaden. När det gäller standardhöjning, 

påkallad av hyresgästen, är det en kostnad som belastar 

hyresgästen/verksamheten. 
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Tekniskt går det ofta att byta till LED-ljuskällor i befintliga armaturer.  Det 

kan göras till ca 30 % av kostnaden för att byta armatur, och då börjar det 

vara ekonomiskt rimligt. Här finns också möjligheter att förändra till starkare 

och/eller kallare ljus, men inte i samma omfattning som om armaturerna 

byts. Den energibesparing som uppnås är densamma som att byta hela 

armaturen.  

 

Att skynda på omställningen och utanför underhållsplanen genomföra byte 

av all belysning skulle alltså ske på hyresgästernas bekostnad.  

 

Tekniska avdelningen föreslår att motionen avslås med motiveringen att 

Krambo redan har en utbytesplan och att det inte är ekonomiskt försvarbart 

att byta ut stora delar på kort tid. En heltäckande inventering tillför ingen ny 

kunskap. 

Måluppfyllelse 

Med byte till bättre belysning minskar vi energianvändningen och får en 

bättre arbetsmiljö och därmed kan målet om ett hållbarare samhälle närmas. 

Yttranden 

Stina Ekbäck (L) och Jan Sahlén (S) yttrar sig i ärendet. 

Yrkande 

Stina Ekbäck (L) yrkar bifall till motionen. 

Jan Sahlén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till 

kommunstyrelsens förslag och bifall till Stina Ekbäck (L) yrkande. 

Propositionsordningen godkänns. Efter ställd proposition finner ordförande 

att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsen förslag, 

tillika avslå motionen. 

Beslutet skickas till 

Krambo 

Tekniska avdelningen 
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 Dnr KS 2018/222 § 53

Fyllnadsval av (M) som ersättare i Förbundsdirektion 

Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Välja Anna Strandh Proos (M) som ersättare Förbundsdirektion 

Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen, för återstoden av mandatperioden. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-01-29 § 20 att entlediga Johanna 

Sjöblom (M) som ersättare i Förbundsdirektion Räddningstjänsten Höga 

Kusten Ådalen. Kommunfullmäktige har därför att utse ny förtroendevald till 

uppdraget. Nominering har inkommit på fyllnadsval av Anna Strandh Proos 

(M). 

Beslutsunderlag 

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

Beslutet skickas till 

Ledamoten 

HR 

Kommunsekreterare 
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 Dnr KS 2018/221 § 54

Fyllnadsval av (M) som ledamot i Valnämnden 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Välja Anna Strandh Proos (M) som ledamot i Valnämnden, för återstoden av 

mandatperioden. 

Ärendet 

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

Bruman (M) som ledamot i Valnämnden. Kommunfullmäktige har därför att 

utse ny förtroendevald till uppdraget. Nominering har inkommit på 

fyllnadsval av Anna Strandh Proos (M). 

Beslutsunderlag 

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

Beslutet skickas till 

Ledamoten 

HR 

Kommunsekreterare 
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 Dnr KS 2018/200 § 55

Avsägelse (S) som ledamot i BKU-nämnden 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Entlediga Susanne Jämtin (S) som ledamot i BKU-nämnden. 

Ärendet 

Susanne Jämtin (S) har skriftligt avsagt sig uppdraget som ledamot i BKU-

nämnden. Susanne Jämtin (S) har även ett uppdrag som ersättare i BKU-

nämndens arbetsutskott, det uppdraget upphör när ledamoten entledigas från 

uppdraget i nämnden. BKU-nämnden har därmed att välja ny ledamot till sitt 

arbetsutskott. 

Beslutsunderlag 

Susanne Jämtin (S) avsägelse 2018-04-04. 

Beslutet skickas till 

BKU-nämnden 

Ledamoten 

HR 

Kommunsekreterare 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

44(50) 

Sammanträdesdatum 

2018-04-23 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 Dnr KS 2018/125 § 56

Medborgarförslag om alla besökares tillgänglighet 

Latbergshallen  

Från: Josefin Hellström 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendet  

Josefin Hellström har lämnat in ett medborgarförslag om om alla besökares 

tillgänglighet Latbergshallen. 

Medborgarförslaget finns att ta del av via kommunstyrelsens diarium (Dnr 

KS 2018/125). 

Beslutsunderlag 

Josefin Hellström, medborgarförslag daterat 2018-02-26. 
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 Dnr KS 2018/113 § 57

Medborgarförslag om utökade öppettider på gymmet i 

Bollsta  

Från: Therese Eriksson 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendet  

Therese Eriksson har lämnat in ett medborgarförslag om utökade öppettider 

på gymmet i Bollsta. Medborgarförslaget finns att ta del av via 

kommunstyrelsens diarium (Dnr KS 2018/113). 

Yttrande 

Rolf Andersson (MP) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Therese Eriksson, medborgarförslag daterat 2018-02-20. 
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 Dnr KS 2018/230 § 58

Medborgarförslag om missnöje i samband med 

Nationella prov  

Från: Cassandra Öhgren 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendet  

Cassandra Öhgren har lämnat in ett medborgarförslag om när eleverna ska 

sluta efter nationella prov. 

Medborgarförslaget finns att ta del av via kommunstyrelsens diarium (Dnr 

KS 2018/230). 

Beslutsunderlag 

Cassandra Öhgren, medborgarförslag daterat 2018-04-13. 
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 Dnr KS 2018/241 § 59

Fyllnadsval av (S) som ledamot i BKU-nämnden 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Ärendet återremitteras till kommunfullmäktiges presidium. 

Ärendet 

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

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

utse ny förtroendevald till uppdraget. Nominering har inkommit på 

fyllnadsval av Tommy Svärdh (S). 

Presidiets förslag till beslut: Välja Tommy Svärdh (S) som ledamot i BKU-

nämnden, för återstoden av mandatperioden. 

Yttrande 

Eva Lygdman (S) yttrar sig i ärendet. 

Yrkande 

Eva Lygdman (S) yrkar på att ärendet återremitteras så nominering kan ses 

över. 

Särskild propositionsordning 

Ordförande meddelar att särskild proposition kommer ställas på bifall och 

avslag på Eva Lygdmans (S) återremissyrkande. Propositionsordningen 

godkänns. Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige 

beslutar bifalla återremissyrkandet. 

Beslutsunderlag 

Nominering av fyllnadsval, inlämnad av Carina Nilsson 2018-04-18. 
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 Dnr KS 2018/228 § 60

Avsägelse (M) ersättare i VIA-beredningen 

Beslut 

Kommunfullmäktige besluta följande 

Överlämna ärendet till BAS-nämnden för beslut. 

Ärendet 

Anna Strandh Proos (M) har skriftligt avsagt sig uppdraget som ersättare i 

beredning Vuxenutbildning, Integration och Arbetsmarknad.  

Beslutsunderlag 

Anna Strandh Proos (M) avsägelse 2018-04-23. 

Beslutet skickas till 

BAS-nämnden 
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 Dnr KS 2018/269 § 61

Fyllnadsval (S) som lekmannarevisor i Kramfors 

Kommunhus AB och Kramfors Mediateknik AB 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Välja Lennart Hallberg (S) som lekmannarevisor i Kramfors 

Kommunhus AB, för återstoden av mandatperioden. 

2. Välja Lennart Hallberg (S) som lekmannarevisor i Kramfors 

Mediateknik AB, för återstoden av mandatperioden. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-01-29 § 21 att entlediga Anne-Marie 

Sohlén (S) som lekmannarevisor i Kramfors Kommunhus AB och Kramfors 

Mediateknik AB. Kommunfullmäktige har därför att utse ny förtroendevald 

till uppdragen. Nominering har inkommit på fyllnadsval av Lennart Hallberg 

(S). 

Beslutsunderlag 

Nominering av fyllnadsval, inlämnad av Carina Nilsson 2018-04-23. 

Beslutet skickas till 

Revisionen 

Ledamoten 

HR 

Kommunsekreterare 
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  § 62

Delgivningar 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Lägga delgivningarna till handlingarna 

Ärendet 

Kommunfullmäktige får ta del av följande: 

1. Granskning av näringslivsverksamheten – sammanfattning 

2. Grundläggande granskning – sammanfattning 

3. Justerat protokoll arodesberedningen 20 mars 

4. Justerat protokoll BAS 1 februari- utan sekretess 

5. Justerat protokoll BAS 28 mars- utan sekretess 

6. Justerat protokoll BKU 14 februari 

7. Justerat protokoll BKU 27 mars 

8. Justerat protokoll HKA 1 mars 

9. Justerat protokoll kommunhus 15 mars 

10. Justerat protokoll Krambo 22 februari 

11. Justerat protokoll KS 10 april 

12. Justerat styrelseprotokoll KIAB 15 mars 

13. Justerat styrelseprotokoll Mediateknik 15 mars 

14. Ostkustbanan 2018-03-02 Protokoll 

15. Ostkustbanana 2015 AB Årsredovisning 2017 inkl revisionsberättelse 

16. Protokoll KSAU 6 mars 

17. Samordningsforbundet-Kramfors-Styrelseprotokoll-2018-03-23 


