
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Kommunstyrelsens 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(44) 

Sammanträdesdatum 

2017-10-17 
 

 

   
 
Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Tid 14.00–15.30 

Beslutande ledamöter 
 

Se sidan 4. 

Ej beslutande ersättare Se sidan 4. 

Övriga närvarande Tjänsteman 

Se sidan 4.  
Övriga närvarande 

Se sidan 4. 

Justerare Jon Björkman (V) 

Justeringens plats och tid Förvaltningen 17 oktober 
Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer    
 Maria Hedman §§ 119 -- 142 

 Ordförande   
 Gudrun Sjödin (S)  

 Justerare   
 Jon Björkman (V)   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens 

Sammanträdesdatum 2017-10-17 

Datum då anslaget sätts 
upp 2017-10-18 Datum då anslaget tas ned 2017-11-09 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunledningsförvaltningen Sista datum för överklagande 2017-11-08 

Underskrift   
 Maria Hedman  

 



 

Kommunstyrelsens 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(44) 

Sammanträdesdatum 

2017-10-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 
 

§ 119 Dnr KS 2017/11 

Information .......................................................................................................... 5 

§ 120 Dnr KS 2017/467 

Plan för säkerhetsskydd ...................................................................................... 6 

§ 121 Dnr KS 2017/479 

Redovisning av medborgarförslag äldre än ett år som inte besvarats ................. 8 

§ 122 Dnr KS 2017/478 

Redovisning av motioner äldre än ett år som inte besvarats ............................... 9 

§ 123 Dnr KS 2017/476 

Program för kultur ............................................................................................. 10 

§ 124 Dnr KS 2017/477 

Program för jämställdhet ................................................................................... 11 

§ 125 Dnr KS 2017/319 

Ansvarsfrihet för direktionen i Partnerskap Inland-Akademi Norr för 

2016 .................................................................................................................. 13 

§ 126 Dnr KS 2017/319 

Årsredovisning 2016 för Partnerskap Inland – Akademi Norr ............................ 14 

§ 127 Dnr KS 2017/222 

Delårsrapport 2017 Kramfors kommun ............................................................. 15 

§ 128 Dnr KS 2017/505 

Begäran om aktieägartillskott från Höga Kusten  Airport AB.............................. 19 

§ 129 Dnr KS 2017/349 

Ny bolagsordning för Höga Kusten Airport AB .................................................. 21 

§ 130 Dnr KS 2017/510 

Nya bolagsordningar för Kramfors kommunhus AB, Krambo bostads 

AB, Kramfors Mediateknik AB och Kramfors Industri AB ................................... 23 

§ 131 Dnr KS 2016/643 

Svar på motion: motion om hantering av politikernas motioner, 

interpellationer samt enkla frågor ...................................................................... 25 

§ 132 Dnr KS 2016/601 

Svar på motion om väghållning av enskilda vägar ............................................. 27 

§ 133 Dnr KS 2017/17 

Svar på motion angående Hotell i Ullånger-Docksta ......................................... 29 

§ 134 Dnr KS 2016/617 

Svar på motion om gratis kollektivtrafik för barn och ungdomar ........................ 31 



 

Kommunstyrelsens 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(44) 

Sammanträdesdatum 

2017-10-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 135 Dnr KS 2017/488 

Tilläggsbudgetering för ökade personalkostander 2017 .................................... 33 

§ 136 Dnr KS 2015/481 

Jubileumsåret 2017 ........................................................................................... 36 

§ 137 Dnr KS 2017/395 

Yttrande till förvaltningsrätten om yrkande att upphäva beslutet om 

överföring av 1,5 miljoner till Krambo i budget för 2018 ..................................... 38 

§ 138 Dnr KS 2017/487 

Sponsoravtal Kramfors kommun - Sandra Näslund ........................................... 40 

§ 139 Dnr KS 2017/222 

Delårsrapport 2017 för kommunstyrelsens ........................................................ 41 

§ 140 Dnr KS 2017/369 

Svar på remiss av regionalt trafikförsörjningsprogram 2030 .............................. 42 

§ 141 

Redovisning av delegationsbeslut ..................................................................... 43 

§ 142 

Delgivningar ...................................................................................................... 44 

 



 

Kommunstyrelsens 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(44) 

Sammanträdesdatum 

2017-10-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Närvaro 

Tjänstgörande ledamöter 

Siw Sachs (S), tjänstgörande ersättare 

Gudrun Sjödin (S) 

Kurt Larsson (S) 

Kristina Löfroth (S) 

Rainor Melander (S) 

Eva Lygdman (S) 

Robert Larsson (S) 

Susanne Viklund (S), tjänstgörande ersättare 

Ida Stafrin (C) 

Robert Sandström (C) 

Birgitta Widerberg (C) 

Thomas Tillström (M) 

Bernt Sahlberg (C), tjänstgörande ersättare 

Jon Björkman (V) 

Sara Seppälä (SD) §§ 119 -- 128 

Ej beslutande ersättare 

Sofie Hellman (S)  

Malin Svanholm (S) 

Jonne Norlin (S) 

Nina Orefjärd (V) 

Gunnel Nordin (SD) §§ 119 -- 128 

Rolf Andersson (MP) 

Svante Ivarsson (L) 

Lars Köhnberg (KD) 

Gunnel Nordin (SD), tjänstgörande ersättare §§ 129 – 142 

 

 

 

Övriga närvarande tjänstemän 

Maria Hedman, kommunsekreterare 

Peter Carlstedt, kommunchef 

Stefan Billström, chef Stöd- och serviceavdelningen  

Staffan Östman, projektledare § 119 

Sara Lindgren, nämndsekreterare § 119 

Jonas Altin, kontorsvaktmästare § 119 

Ulrika Hurdén, förvaltningschef BKU § 119 

Anna-Stina Fors Sjödin, förvaltningschef BAS§ 119 
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§ 119 Dnr KS 2017/11 

Information 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen får ta del av följande information: 

-Maria Hedman kommunsekreterare, Sara Lindgren nämndsekreterare och 

Jonas Altin kontorsvaktmästare informerar om Admincontrol och de 

förtroendevaldas nya e-post. Utkvittering av surfplattor genomförs. 

-Stefan Billström chef Stöd- och serviceavdelningen, Ulrika Hurdén 

förvaltningschef BKU och Anna-Stina Fors Sjödin förvaltningschef BAS 

informerar om delårsbokslut en för 2017.  

-Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter och ersättare fick möjlighet att lyfta 

övriga frågor med utgångspunkt från dagens ärendelista. 
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§ 120 Dnr KS 2017/467 

Plan för säkerhetsskydd 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige besluta följande 

Att anta bifogade plan för säkerhetsskydd i Kramfors kommun.  

Ärendet 

Säkerhetsskydd handlar om att förebygga hot mot rikets säkerhet såsom 

spionage, sabotage och terrorism. Varje kommun ska ha det säkerhetsskydd 

som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och övriga 

omständigheter. Kramfors kommuns säkerhetsskydd ska vara utformat så att 

den samhällsviktiga verksamheten inom kommunens ansvarsområden skyd-

das, på så vis ges även ett skydd för riket.  

I arbetet med säkerhetsskydd ingår att göra en säkerhetsanalys. Det gäller att 

identifiera den mest skyddsvärda informationen, de mest skyddsvärda IT-

systemen, skyddsvärda anläggningarna och mest känsliga befattningarna. Ett 

viktigt syfte med säkerhetsanalysen är att få fram ett beslutsunderlag för 

säkerhetsskyddsåtgärder.  

Denna plan är ett övergripande dokument som beskriver kommunens viljein-

riktning och mål med arbetet med säkerhetsskydd.  

Ekonomi och finansiering 

För 2017 har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, på rege-

ringens uppdrag tilldelat kommunerna ett utökat bidrag för arbetet med total-

försvar som får användas för ökad kunskap om totalförsvaret och kommu-

nens ansvar och roll, deltagande i övningsverksamhet, stärkt säkerhetsskydd 

och ökad robusthet i samhällsviktig verksamhet. MSB har äskat medel för 

förstärkt bidrag även fortsättningsvis.  

Måluppfyllelse 

Det är viktigt både för kommunens invånare och för riket att säkerhetsskyd-

det i kommunen skall uppnå en tillfredställande nivå i enlighet med lagstift-

ningens krav.  
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Beslutsunderlag 

Plan för säkerhetsskydd i Kramfors kommun.  

Beslutet skickas till 

Säkerhets- och telekomstrateg 

Förvaltningschefer och VD i kommunala bolag 
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§ 121 Dnr KS 2017/479 

Redovisning av medborgarförslag äldre än ett år som 

inte besvarats  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige besluta  

Lägga redovisningen till handlingarna. 

Ärendet 

Motioner och medborgarförslag har en särskild ställning när det gäller  

att värna demokratin i vårt samhälle. Ett medborgarförslag är medborgarens 

möjlighet att självständigt väcka ärenden i kommunen. Det är därför 

angeläget att dessa ärenden hanteras med den respekt och den skyndsamhet 

som detta kräver. I kommunfullmäktiges arbetsordning § 43 står det att 

kommunstyrelsen varje år ska redovisa vilka medborgarförslag som inte 

besvarats inom ett år.  

Redovisningen ska göras på fullmäktiges sammanträde i oktober. 

 

En analys har gjorts 2017-09-21 som visar att inga medborgarförslag 

passerat ettårsgränsen. 

Under 2016 har 15 medborgarförslag lämnats över från kommunfullmäktige 

för beredning. Under 2017: års 8 första månader finns 9 stycken 

medborgarförslag registrerade.  

Ekonomi och finansiering 

Inte relevant för ärendet. 

Måluppfyllelse 

Effektiv hantering ger bäring för kommunfullmäktiges mål ”Nöjda 

medborgare”. 

Samråd 

Inte relevant för ärendet. 

Beslutet skickas till 

Administrativa enheten 
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§ 122 Dnr KS 2017/478 

Redovisning av motioner äldre än ett år som inte 

besvarats  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige besluta  

Lägga redovisningen till handlingarna. 

Ärendet 

Motioner och medborgarförslag har en särskild ställning när det gäller  

Att värna demokratin i samhället. Motioner är enskilda politikers och 

möjlighet att självständigt väcka ärenden i kommunen. Det är därför 

angeläget att dessa ärenden hanteras med den respekt och den skyndsamhet 

som detta kräver. 

Enligt kommunallagen kapitel 4 § 33 bör en motion handläggas så att 

fullmäktige kan fatta beslut inom ett år efter att motionen väckts. I 

kommunfullmäktiges arbetsordning § 32 står det att kommunstyrelsen varje 

år ska redovisa till fullmäktige om motioner som inte har beretts färdigt.  

En analys har gjorts 2017-09-21 som visar att inga motioner passerat 

ettårsgränsen. 

Under 2016 har 35 motioner lämnats över från kommunfullmäktige för 

beredning. Under 2017: års 8 första månader finns 10 stycken motioner 

registrerade.  

Ekonomi och finansiering 

Inte relevant för ärendet. 

Måluppfyllelse 

Effektiv hantering ger bäring till kommunfullmäktiges mål ”God kvalitet”. 

Samråd 

Inte relevant. 

Beslutet skickas till 

Administrativa enheten. 
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§ 123 Dnr KS 2017/476 

Program för kultur  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige besluta följande 

Anta Program för kultur.  

Ärendet 

Kramfors kommun antog en politisk viljeinriktning 2016, som identifierade 

tre prioriterade områden: kultur, jämställdhet och hållbarhet. Samma år 

anställdes en utvecklare inom respektive område för att driva arbetet framåt i 

kommunorganisationen. Utvecklarna inventerade och analyserade 

verksamheterna i kommunorganisationen ur dessa tre perspektiv. De fick 

därefter i uppdrag att skriva ett program för varje prioriterat område. 

Förvaltningarna och de kommunala bolagen intervjuades och involverades i 

arbetet med såväl nulägesbeskrivningarna som programmen.  

Måluppfyllelse 

Programmet är ett led i arbetet med att förverkliga den politiska 

viljeinriktningen. 

Samråd 

Program för kultur har varit uppe för diskussion och beredning i kommunens 

utvecklingsberedning.  

Beslutsunderlag 

Program för kultur 



 

Kommunstyrelsens 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(44) 

Sammanträdesdatum 

2017-10-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 124 Dnr KS 2017/477 

Program för jämställdhet 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige besluta  

 

Anta program för jämställdhet.  

Reservationer 

Ida Stafrin (C), Birgitta Widerberg (C), Thomas Tillström (M), Sara Seppälä 

(SD) och Bernt Sahlberg (C) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 

Kramfors kommun antog en politisk viljeinriktning 2016, som identifierade 

tre prioriterade områden: kultur, jämställdhet och hållbarhet. Samma år 

anställdes en utvecklare inom respektive område för att driva arbetet framåt i 

kommunorganisationen. Utvecklarna inventerade och analyserade 

verksamheterna i kommunorganisationen ur dessa tre perspektiv. De fick 

därefter i uppdrag att skriva ett program för varje prioriterat område. 

Förvaltningarna och de kommunala bolagen intervjuades och involverades i 

arbetet med såväl nulägesbeskrivningarna som programmen.  

Måluppfyllelse 

Programmet är ett led i arbetet med att förverkliga den politiska 

viljeinriktningen. 

Samråd 

Program för jämställdhet har varit uppe för diskussion och beredning i 

kommunens utvecklingsberedning.  

Yrkande 

Gudrun Sjödin (S) yrkar bifall till det liggande förslaget att texten ska lyda:  

”Syftet med programmet för jämställdhet är att konkretisera vilka 

verksamhetsområden och strategier kommunen ska prioritera för att 

Kramfors Kommun ska bli Sveriges mest jämställda kommun.” 
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Ida Stafin (C) yrkar att fjärde stycket i inledningen (sidan 3) ändras till: 

”Syftet med programmet för jämställdhet är att konkretisera vilka 

verksamhetsområden och strategier kommunen ska prioritera för att 

Kramfors Kommun ska bli en jämställd kommun.” 

Sara Seppälä (SD), Birgitta Widerberg (C), Thomas Tillström (M) yrkar 

bifall till Ida Stafrin (C) yrkande. 

Propositionsorning 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag tillika sitt egna och yrkande och 

bifall till Ida Stafrins (C) m.fl. yrkande. Propositionsordningen godkänns. 

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsens beslutar i 

enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och antar program för 

jämställdhet utan förändring. 

Beslutsunderlag 

Program för jämställdhet 

Beslutet skickas till 

Mikael Gidlöf  

HR-chef 

HR-avdelningen  



 

Kommunstyrelsens 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(44) 

Sammanträdesdatum 

2017-10-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 125 Dnr KS 2017/319 

Ansvarsfrihet för direktionen i Partnerskap Inland-

Akademi Norr för 2016 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige besluta följande 

I enlighet med revisionens förslag bevilja förbundsdirektionen samt de 

enskilda förtroendevalda i direktionen i Partnerskap Inland – Akademi Norr 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016 

Ärendet 

Revisorerna har upprättat en revisionsberättelse för verksamhetsåret 2016. 

Bedömningen är att direktionen huvudsakligen har bedrivit verksamheten på 

ett ändamålsenligt och sett ur ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. 

Räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande, den finansiella 

måluppfyllelsen god och verksamhetsmålens uppfyllelse är god.  

Mot bakgrund av resultatet av granskningen i övrigt tillstyrker revisorerna att 

direktionen och de förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för 2016 års 

verksamhet och att årsredovisningen för 2016 godkänns. 

Beslutsunderlag 

Partnerskap Inland-Akademi Norr, årsredovisning 2016 

Revisorerna i kommunalförbundet i Partnerskap Inland-Akademi Norr, 

revisionsberättelse för år 2016, daterad 2017-05-24 

Protokoll från direktionsmöte 2017-02-21 

Beslutet skickas till 

Revisorerna 

Akademi Norr 
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§ 126 Dnr KS 2017/319 

Årsredovisning 2016 för Partnerskap Inland – Akademi 

Norr  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige besluta följande 

I enlighet med revisionens förslag godkänna årsredovisning 2016 för 

Partnerskap Inland – Akademi Norr. 

Ärendet 

Årsredovisningen för kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi 

Norr fastställdes av direktionen 2017-02-21. 

 

Revisorerna i Partnerskap Inland- Akademi Norr har granskat 

årsredovisningen för 2016 och bedömer att kommunalförbundets 

verksamhetsresultat är förenligt med fastställda mål för god ekonomisk 

hushållning. Räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande, den finansiella 

måluppfyllelsen god och verksamhetsmålens uppfyllelse är god.  

 

Revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns. Den är i allt väsentligt 

upprättad i enlighet med god redovisningssed. 

Beslutsunderlag 

Partnerskap Inland-Akademi Norr, årsredovisning 2016 

Revisorerna i kommunalförbundet i Partnerskap Inland-Akademi Norr, 

revisionsberättelse för år 2016, daterad 2017-05-24 

Protokoll från direktionsmöte 2017-02-21 

Beslutet skickas till 

Revisorerna 

Akademi Norr 
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§ 127 Dnr KS 2017/222 

Delårsrapport 2017 Kramfors kommun 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige besluta följande 

 

1. Godkänna upprättad delårsrapport 

 

2. Uppdra till BAS-nämnden samt BKU-nämnden att snarast redovisa 

åtgärdsplaner som är tillräckliga för att klara budget 2018. Av planen ska 

framgå den sammantagna effekten av beslutade åtgärder för 2018. I det 

fall behovsstyrda kostnadsökningar påverkat resultatet skall detta 

redovisas. Om det finns delar i planen som inte godkänns av nämnden 

måste alternativa sparförslag tas fram och beslutas snarast.  

 

3. I samband med årsredovisningen för 2017 ska åtgärdsplanen för 

nämnden redovisas till fullmäktige. Åtgärdernas effekt 2018 ska 

summeras och stämmas av mot det befarade budgetunderskott som 

annars uppstår. I uppdraget ingår att redovisa beslutade åtgärder som 

minst summerar till detta underskott. 

 

4. Uppdra till Kommunstyrelsen att pröva om de åtgärdsförslag som 

beslutats av nämnderna är tillräckliga samt att begära att nämnden 

beslutar om ytterligare åtgärder om så inte är fallet. I samband med 

årsredovisningen för 2017 ska Kommunstyrelsen redovisa sin bedömning 

av nämndernas åtgärdsplaner till fullmäktige. 

 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

 

Delegera uppdraget som ges av fullmäktige i detta beslut till sitt 

arbetsutskott. 

Ärendet 

Enligt redovisningslagen ska kommunen upprätta en delårsrapport minst en 

gång per år som omfattar minst hälften och högst två tredjedelar av 
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räkenskapsåret. För kommunens del utgörs denna rapport av ett bokslut 

avseende de två första tertialen. 

 

Kommunfullmäktige har tagit del av prognosen för 2017 efter utfall i april.  

Beslutet då var att kräva att BAS-nämnden samt BKU-nämnden skulle 

intensifiera arbetat med att få ekonomin i balans. Dessa nämnder fick också i 

uppdrag att avrapportera hur arbetet med handlingsplaner fortskrider. 

 

BKU-nämnden lämnar en prognos på – 13,4 miljoner. Det är en förbättring 

från -16,7 efter utfall i april. Nämnden rapporterar att de åtgärder som 

nämnden beslutat om i handlingsplanen sammantaget väntas ge 4,5 miljoner 

i kostnadssänkningar 2018. Nämnden behöver därför fatta beslut om fler 

åtgärder.  

 

BAS-Nämnden prognosticerar ett underskott på 29,4 miljoner för 2017. Det 

är obetydligt bättre än prognosen efter april på -30,2. Nämnden rapporterar 

att av 29 konkreta åtgärder finns det 17 utredningsuppdrag som rapporteras 

löpande. Det framgår inte i delårsbokslutet eller i rapporteringen till 

nämnden hur mycket som fattas för budgetbalans 2018. 

 

Kommunstyrelsen går från en prognos om budgetöverskridande till en 

prognos på + 3,3 miljoner. Orsaken är att kommunen felaktigt debiterats 

kostnader för trafik som Härnösand egentligen ska stå för. Rättelsen avser 

flera år. 

 

De senaste åren har varit mycket goda ur ett ekonomiskt perspektiv. 

Skatteintäkter har ökat både på grund av att svensk ekonomi utvecklats väl 

och beroende på att antalet invånare för första gången ökat. Att befolkningen 

ökat beror förstås på asylinvandringen.  

Till detta kommer riktade bidrag från staten för boenden för 

ensamkommande barn samt skolgång för asylsökande barn. Regeringen 

införde även ett generellt bidrag som till en början fördelas med en 

flyktingvariabel men sedan fördelas lika per invånare. Effekten av det är en 

minskning med närmare 20 miljoner bara för detta bidrag kommande år. När 

antalet asylsökande nu minskar får det stora konsekvenser för vår ekonomi. 

Det totala intäktstappet för bidrag som sammanhänger med minskat antal 

flyktingar blir drygt 100 miljoner enligt de prognoser som upprättats. Det går 

dessutom snabbt, redan till 2019 är nedgången så stor. 
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Svensk ekonomi har gått starkt men nu förutses en avmattning efter 2018. 

Konsekvensen av det är att skatt och statsbidrag bara ökar runt 1 procent 

2019 och 2020. Samtidigt kommer lönerna att öka snabbare. Bara skillnaden 

mellan skatteutveckling och löneutveckling kan göra så mycket som 25 

miljoner i sparbeting per år. Till det ska läggas sparåtgärder som motsvarar 

tappet på 100 miljoner. Sammantaget blir det uppemot 150 miljoner bara till 

2019. 

Från att ha varit i en situation där vi kunnat skjuta till nya resurser och satsat 

på ny verksamhet måste det nu till krafttag bara för att hålla näsan ovanför 

vattenytan. Om vi inte klarar det kommer konsekvenserna att bli stora och 

lägga en våt filt över utvecklingen under lång tid. 

Det är därför oerhört angeläget att det finns handlingsplaner som är 

tillräckligt omfattande för att klara de neddragningar som krävs. Det är också 

oerhört angeläget att förslagen i planerna beslutas av nämnderna. I de fall de 

avvisar förslag behöver de ange alternativ som sparar lika mycket. 

För att spara tid föreslås fullmäktige ge kommunstyrelsen mandat att kräva 

in kompletterande åtgärdsförslag från nämnderna samt att kräva utökningar 

av dem om de bedöms otillräckliga. En rapport om aktuellt läge ska ges till 

fullmäktige samtidigt som årsredovisningen för 2017 hanteras.  

Kommunfullmäktige (KF) har i budgeten för 2017 beslutat om fyra 

kommunövergripande mål 

-Nöjda medborgare och kunder 

-God kvalitet 

-Attraktiv arbetsgivare 

-God ekonomisk hushållning 

För att kunna bedöma om målet nås finns ett antal indikatorer som alla har 

en resultatnivå, totalt 15 indikatorer för de fyra målen.  

Resultatnivån för indikatorerna i budgeten utgår från det senast kända 

resultatet, alltså resultaten för 2015. Den bedömning som vi gör i 

delårsrapporten utgår från resultatet 2016. 

För att nå god ekonomisk hushållning har kommunfullmäktige beslutat att 

målen för minst hälften av indikatorerna ska ligga lika eller över det mål 

som angavs i budgeten för 2017. 

Bedömning är att vi kommer att klara god ekonomisk hushållning 2017. 
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Kommunövergripande mål Antal indikatorer Bedömning av 

måluppfyllelse 

utifrån senast 

kända resultat 

Nöjda medborgare och 

kunder 

4 3 av 4 indikatorer 

uppfylls, 75 % 

God kvalitet 4 0 av 4 indikatorer 

uppfylls, 0 % 

Attraktiv arbetsgivare 5 4 av 5 indikatorer 

uppfylls, 40% 

God ekonomisk 

hushållning 

2 2 av 2 indikatorer 

uppfylls 100 % 

Totalt 15 9 indikatorer 

uppfylls, 60 % 

 

Beslutsunderlag 

Delårsredovisning 

Beslutet skickas till 

Revisorerna 
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§ 128 Dnr KS 2017/505 

Begäran om aktieägartillskott från Höga Kusten  

Airport AB 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige besluta följande 

Tillskjuta 5 303 900 kronor som aktieägartillskott till Höga Kusten Airport 

AB. Aktieägartillskottet tas ifrån Kommunstyrelsens budget innevarande år. 

Beslutet gäller under förutsättning att Sollefteå kommun beslutar 

motsvarande. 

Ärendet 

Enligt avtal mellan Nextjet Sverige AB och Höga Kusten Airport AB i mars 

2017 enligt § 4:2 ska flygplatsbolaget ge förlusttäckning om antalet passagerare 

understiger 19 000 på årsbasis. Enligt samma avtalsparagraf ska betalning av 

förlusttäckningen preliminärt regleras på grundval av en prognos som Nextjet 

och Höga Kusten Airport upprättat. Utfall enligt avtal februari till juni och 

prognosen för resterande avtalsperiod visar att det finns behov av 

förlusttäckning på 10 607 800 kronor. 

Med detta som bakgrund vill Höga Kusten Airport AB att ägarna tillskjuter 

medel för att täcka förlusttäckningen enligt avtal med Nextjet på summa 

10 607 800 med lika fördelning på ägarkommunerna. 

Riskbedömning 

Det bidrag som ägarkommunerna enligt budget skjuter till för 2017 räcker 

inte för den prognostiserade förlusttäckningen enligt avtalet. 

Flygplatsbolaget egna kapital uppgår till 500 000 kronor så om ägarna inte 

skjuter till mer kapital kommer bolaget att gå i konkurs. 

Ekonomi och finansiering 

Kostnaden ligger utanför beslutad budget men är inräknad i prognos i 

delårsbokslutet. Trots detta visar prognosen för Kommunstyrelsen en positiv 

budgetavvikelse. Prognosen visar också att kommunen klarar balanskravet. 
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Måluppfyllelse 

Bra kommunikationer är viktigt för att kommuninvånarna ska uppfatta 

Kramfors som en attraktiv boendekommun. 

Samråd 

Sollefteå kommun tar sin del av aktieägartillskottet. 

Yrkande 

Thomas Tillström (M) yrkar att ärende texten kompletteras med: 

”Riskbedömning - Det bidrag som ägarkommunerna enligt budget skjuter 

till för 2017 räcker inte för den prognostiserade förlusttäckningen enligt 

avtalet. Flygplatsbolaget egna kapital uppgår till 500 000 kronor så om 

ägarna inte skjuter till mer kapital kommer bolaget att gå i konkurs.” 

Gudrun Sjödin (S) yrkar bifall till Thomas Tillströms (M) yrkande. 

Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på kommunstyrelsens 

arbetsutskotts förslag och bifall till Thomas Tillström (M) ändringsyrkande. 

Propositionsordningen godkänns. Efter ställd proposition finner ordförande 

att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Thomas Tillström (M) 

ändringsyrkande. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Höga Kusten Airport AB 

Beslutet skickas till 

Höga Kusten Airport AB 
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§ 129 Dnr KS 2017/349 

Ny bolagsordning för Höga Kusten Airport AB 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige besluta följande 

1. Upphäva Höga Kusten Airports AB bolagsordning fastställd av 

kommunfullmäktige 2014-04-28 § 31 (dnr KS 2014/191).  

2. Fastställa ny bolagsordning för Höga Kusten Airport AB.  

3. Ovanstående punkter gäller under förutsättning att Sollefteå kommun 

fattar motsvarande beslut. 

Ärendet 

Höga Kusten Airport AB är ett kommunalt bolag som ägs gemensamt av 

Kramfors och Sollefteå kommuner. 

Bolagsverket ställer nya krav på formuleringen av § 7 ”Aktier” och av § 9 

”Revisorer” av Höga Kusten Airport AB bolagsordning för att den ska vara 

giltig. I övrigt har inga ändringar gjorts. 

Bolagsordningen måste efter beslut i kommunfullmäktige fastställas på 

bolagsstämma för att bli juridiskt bindande. 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-25 § 108 att återremittera ärendet 

för att kompletteras med ytterligare ändringar från bolagsverket gällande § 9 

Revisorer, det är nu åtgärdat. 

Ekonomi och finansiering 

Detta beslut resulterar inte i några ekonomiska effekter. 

Måluppfyllelse 

Beslutet påverkar inte måluppfyllelsen. 

Samråd 

Samråd har skett med Sollefteå kommun.  
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Beslutsunderlag 

Bolagsordning Höga Kusten Airport AB KS 2014/191 daterad 2014-04-28. 

Förslag på ny bolagsordning för Höga Kusten Airport AB  

 

Beslutet skickas till 

Sollefteå kommun 

Höga Kusten Airport AB 

Revisorerna 
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§ 130 Dnr KS 2017/510 

Nya bolagsordningar för Kramfors kommunhus AB, 

Krambo bostads AB, Kramfors Mediateknik AB och 

Kramfors Industri AB 

Beslut  

Kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige besluta följande 

1. Upphäva Kramfors Kommunhus AB bolagsordning fastställd av 

kommunfullmäktige 2016-03-14 § 32 (dnr KS 2015/559).  

2. Fastställa ny bolagsordning för Kramfors Kommunhus AB. 

3. Upphäva Krambo bostads AB bolagsordning fastställd av 

kommunfullmäktige 2016-03-14 § 34 (dnr KS 2013/488).  

4. Fastställa ny bolagsordning för Krambo bostads AB. 

5. Upphäva Kramfors Mediateknik AB bolagsordning fastställd av 

kommunfullmäktige 2016-03-14 § 34 (dnr KS 2015/601).  

6. Fastställa ny bolagsordning för Kramfors Mediateknik AB. 

7. Upphäva Kramfors Industri AB bolagsordning fastställd av 

kommunfullmäktige 2016-03-14 § 33 (dnr KS 2015/600).  

8. Fastställa ny bolagsordning för Kramfors Industri AB. 

 

Ärendet 

Bolagsverket ställer nya krav på formuleringen av § 9 ”Revisorer” av 

Kramfors Kommunhus, AB Krambo bostads AB, Kramfors Mediateknik AB 

och Kramfors Industri AB bolagsordningar för att de ska vara giltiga. I 

övrigt har inga ändringar gjorts. 

Bolagsordningen måste efter beslut i kommunfullmäktige fastställas på 

bolagsstämma för att bli juridiskt bindande. 

Ekonomi och finansiering 

Detta beslut resulterar inte i några ekonomiska effekter. 
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Måluppfyllelse 

Beslutet påverkar inte måluppfyllelsen. 

Samråd 

Samråd har skett med bolagsverket. 

Beslutsunderlag 

Förslag på ny bolagsordning för Kramfors Kommunhus AB 

Förslag på ny bolagsordning för Krambo Bostads AB 

Förslag på ny bolagsordning för Kramfors Mediateknik AB 

Förslag på ny bolagsordning för Kramfors Industri AB 

Beslutet skickas till 

Kramfors Kommunhus AB 

Krambo Bostads AB 

Kramfors Mediateknik AB 

Kramfors Industri AB 
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§ 131 Dnr KS 2016/643 

Svar på motion: motion om hantering av politikernas 

motioner, interpellationer samt enkla frågor 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige besluta följande 

1. Avslå motionens att-sats om: ”att man ska kunna lämna in motioner, 

interpellationer samt enkla frågor för beredning vid samma datum 

som fullmäktige är, dock innan sammanträdet börjar”.   

2. Bifall till att ledamöter som motionerat i kommunfullmäktige inte 

behöver tjänstgöra när kommunfullmäktige beslutar om ledamotens 

motion ska överlämnas till beredning eller ej. 

Reservation 

Gunnel Nordin (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 

Sara Seppälä (SD) har motionerat om ”att man ska kunna lämna in 

motioner, interpellationer samt enkla frågor för beredning vid samma datum 

som fullmäktige är, dock innan sammanträdet börjar”.  

I kommunfullmäktige råder ingen initiativrätt (beredningstvånget fastställs i 

kommunallagen kap5 § 26). Beredningstvånget innebär att innan ett ärende 

avgörs av kommunfullmäktige skall den ha beretts antingen av en nämnd 

vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning. Att 

öppna för inlämnande av handling i samband med ett sammanträde och med 

beslut på den samma blir problematisk utifrån det beredningstvånget.  

I kommunfullmäktiges arbetsordning fastställs när i tid en motion, 

interpellation eller enkel fråga måste lämnas in till kommunen för att komma 

med som ärende på nästa möte. Tiden är anpassad för att diarieföring, 

handläggning, beredning och publicering ska hinnas med. Det är viktigt ur 

ett demokratiskt perspektiv att hela processen genomförs och att andra 

ledamöter hinner läsa de motioner, interpellationer och enkla frågor som de 

ska beslutas om.  
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Bedömningen blir därför att det inte finns någon rimlig möjlighet att 

tillmötesgå motionärens önskan i den frågan. 

Seppälä vill även: ”att man inte behöver närvara när ens motion skickas 

vidare till beredning”. 

Enligt kommunallagen Kap 5 § 23 och Kap 4 § 16 har ledamöter i 

kommunfullmäktige rätt att väcka ärende genom motion. Det finns inget i 

kommunallagen eller kommunfullmäktiges arbetsordning som fastställer att 

en ledamot måste tjänstgöra när kommunfullmäktige ska besluta om dennes 

motion ska överlämnas till beredning eller ej. Den principen gäller bara för 

ersättare i kommunfullmäktige. (Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 

punkt 17 måste ersättare tjänstgöra för att rätten till att väcka motion ska 

gälla.)  

Bedömningen är att ledamöternas rätt att väcka motioner är stark och inget 

tyder på att ledamotens motionsrätt bör inskränkas. Med anledning av det 

bör andemeningen av motionens andra att-sats beviljas.  

Ekonomi och finansiering 

Beslutet resulterar inte i några ekonomiska effekter. 

Måluppfyllelse 

Beslutet påverkar inte måluppfyllelsen. 

Samråd 

Inget samråd har skett i beredningen av detta ärende. 

Yrkande 

Gunnel Nordin (SD) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på kommunstyrelsens 

arbetsutskotts förslag och bifall till Gunnel Nordnins (SD) yrkande. 

Propositionsordningen godkänns. Efter ställd proposition finner ordförande 

att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 

arbetsutskotts förslag. 

Beslutsunderlag 

Motion, Sara Seppälä, daterad 2016-11-24 

Beslutet skickas till KF presidium 
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§ 132 Dnr KS 2016/601 

Svar på motion om väghållning av enskilda vägar  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige beslutar följande  

Avslå motionen. 

Ärendet 

Eva Lygdman (S) har lämnat in en motion som överlämnades till 

kommunstyrelsen för beredning efter kommunfullmäktiges sammanträde 

2016-12-05. Motionären vill att Kramfors kommun ska undersöka kostnaden 

för och möjligheten att kommunen övertar administrationen såsom ekonomi 

och bokföring för de samfällighetsföreningar (vägföreningar) som de så 

önskar.  

När det gäller enskilda vägar finns inget lagkrav för kommunalt 

väghållningsansvar, varken för den praktiska eller för den administrativa 

delen. För Kramfors kommuns del handlar det om cirka 300 vägföreningar 

som administrerar totalt över 44 mil väg. Den enskilda vägföreningens 

ambitioner med vägen varierar också mycket.  

Om kommunen skulle ta på sig det administrativa ansvaret för de 

samfällighetsföreningar som så önskar, krävs utökade resurser. Det går inte 

heller att särbehandla samfällighetsföreningarna utan alla som begär måste få 

samma möjlighet till hjälp. Hur stort behovet om hjälp skulle kunna bli och 

vad kostnaden skulle hamna på är inte möjligt att överblicka. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att motionen avslås. 

Ekonomi och finansiering 

Om motionen avslås behövs ingen ytterligare finansiering.  

Måluppfyllelse 

Inte relevant om motionen avslås. 

Beslutsunderlag 

Beslut Kommunfullmäktige 2016-12-05 § 188 
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Motion Eva Lygdman 2016-10-28 

Beslutet skickas till 

Motionären 

Tekniska avdelningen 
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§ 133 Dnr KS 2017/17 

Svar på motion angående Hotell i Ullånger-Docksta 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige besluta följande 

Avslå motionen. 

Ärendet 

Stina Ekbäck (L) har lämnat in en motion om bygge av hotell i Höga Kusten. 

Eftersom bristen på hotellrum blir allt mer påtaglig vill motionären komma 

tillrätta med det genom att starta en politisk process för byggande av hotell. 

Motionären har genom en sammanfattning/yrkande, i tre att-satser, beskrivit 

detta: 

 att Samhällsavdelningen ges i uppdrag att inköpa lämplig mark i 

Ullånger och Docksta för hotellbygge. 

 att Miljö- och Byggnadsnämnden ges i uppdrag att detaljplanelägga 

dessa områden. 

 att Näringslivsenheten ges uppdraget att söka intressenter inom 

hotellbranschen för byggande av hotell i Ullånger och/eller Docksta. 

Höga Kusten Destinationsutveckling AB har precis som motionären 

beskrivit att utvecklingen i Höga Kusten kräver fler 

övernattningsmöjligheter. Behovet av fler bäddar i området är påtagligt. 

I kommunens budgetförutsättningar för 2018 med planåren 2019 – 2020 

anges ett befolkningsmål på 20 000 personer fram till 2031. För att kunna nå 

det målet är en indikator att undersöka möjligheten för ett större hotellbygge 

i kommunen och samtidigt hitta investerare.  

Samhällsavdelningen föreslår avslag på motionen med anledning av att 

motionären enbart pekar ut ett område, då man istället bör se hela 

kommunen som möjlig för en etablering. 
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Beslutsunderlag 

Motionen till Kramfors kommunalfullmäktige Dnr 2017/17 av Stina Ekbäck 

Liberalerna. 

Beslutet skickas till 

Stina Ekbäck  
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§ 134 Dnr KS 2016/617 

Svar på motion om gratis kollektivtrafik för barn och 

ungdomar 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige besluta följande 

Avslå motionen 

Reservationer 

Ida Stafrin (C), Robert Sandström (C) och Birgitta Widerberg (C) reserverar 

sig mot beslutet. 

Ärendet 

Bertil Böhlin, Centerpartiet, har lämnat motion om att utreda möjligheten att 

införa gratis kollektivtrafik för barn- och ungdomar i syfte att öka 

användningen av kommunens kollektivtrafik. 

Kollektivtrafiken i länet anordnas av en regional kollektivtrafikmyndighet 

vilken är organiserad i formen av ett kommunalförbund där länets kommuner 

och landsting är medlemmar. Kollektivtrafikmyndighetens förbundsdirektion 

fattar beslut om prissättning i länets kollektivtrafik och har infört en särskild 

produkt (kommunkortet) som är möjlig för kommuner att subventionera. 

I Kramfors kommuns budget för 2018 finns definierat att en satsning på 

tätortssammanbindande kollektivtrafik ska genomföras. Arbetet med att se 

över kollektivtrafiken med möjliga förbättringsområden planeras att starta 

hösten 2017 och arbetet ska ske i samverkan med 

kollektivtrafikmyndigheten. I arbetet ska bland annat trafikutbud och 

prissättning ses över vilket behandlar det område motionen berör.  

Yrkande 

Gudrun Sjödin (S) och Robert Larsson (S) yrkar bifall kommunstyrelsens 

arbetsutskotts förslag. 

Brigitta Widerberg (C), Robert Sandström (C) yrkar bifall till motionen. 
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Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på kommunstyrelsens 

arbetsutskotts förslag tillika Gudrun Sjödin (S) och Robert Larsson (S) 

yrkande och bifall till Birgitta Widerbergs (C) och Robert Sandströms (C) 

yrkande. Propositionsordningen godkänns. Efter ställd proposition finner 

ordförande att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 

arbetsutskotts förslag. 

Beslutsunderlag 

Motion gratis kollektivtrafik barn och ungdomar (2016/617) 

Beslutet skickas till 

Motionärer och Samhällsavdelningen 
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§ 135 Dnr KS 2017/488 

Tilläggsbudgetering för ökade personalkostander 2017 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande 

1. Tilläggsbudgetera ökade personalkostnader för år 2017 med totalt 17 

544 000  kronor i enlighet med nedanstående specifikation. 

2. Tilläggsbudgetera ökade kostnader för familjehem med totalt 145 

000 kronor. 

3. Tilläggsbudgetera ökade kostnader för politikerarvoden med totalt  

82 000 kronor. 

4. Tilläggsbudgetera ökade kostnader för BEA-anställda med totalt 

100 000 kronor. 

5. Tilläggsbudgetera ökade kostnader för fackliga företrädare med 

totalt 43 000 kronor. 

Reservation 

Gunnel Nordin (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 

2017 års löneöversyner har slutförts med samtliga organisationer. Översynen 

resulterade i att kommunens medarbetare från och med 1 april respektive 1 

maj erhållit en lönehöjning med i genomsnitt 2,97 % 

Arbetstagarorganisation:  Nivåhöjning: 

Kommunal 2,72% 

OFR   3,61% 

Akademiker Alliansen   3,63% 

Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds 

Samverkansråd.  

2,95% 

Vårdförbundet och Fysioterapeuterna 2,95% 

Oorganiserade medarbetare 2,95% 
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Kostnaderna för de nya avtalen har beräknats till 17 544 000 kronor 

I lönereserven för 2017 finns 18 402 000 kronor budgeterat för ökade 

personalkostnader. 

Enligt SKL:s rekommendation, cirkulär 16:60, höjs arvodesersättningen till 

familjehem för barn och vuxna under 2017 med 3,0 %.  Höjningen ger en 

utökad kostnad på 145 000 kronor. Kompensation för den höjningen medges 

med det utrymme som finns i lönereserven d v s 145 000 kronor.  

Förtroendevaldas arvodesersättningar uppräknas årligen per den 1 juli med 

förändringen av lönenivån för kommunens anställda föregående kalenderår. 

För 2016 ökade de anställdas löner genomsnittligt med 3,27 %. 

Arvodesersättningarna har således uppräknats med 3,27 % fr.o.m. 2017-07-

01 vilket ger 82 000 kronor.  

För 2018 kommer uppräkningen för förtroendevaldas arvodesersättningar att 

vara årets förändring av lönenivån för kommunens anställda d.v.s. 2,97 %. 

Kostnadsökningarna för medarbetare i arbetsmarknadspolitiska insatser 

(BEA) föreslås kompenseras på ett liknande sätt som övriga från 

lönereserven. Kompensationen beräknas till 100 000 kronor. 

Kostnadsökningen för fackliga företrädarnas ersättning har beräknats med 

den genomsnittliga löneökningen på 2,97 %. Kompensationen beräknas till 

43 000 kronor. 

Nämnd/förvaltning Tilläggsanslag 

Bistånds- Arbetsmarknads- och Sociala 

servicenämnden  

9.116.000:- 

 

Barn- kultur- och utbildningsnämnden 6.526.000:- 

Kommunledningsförvaltningen 1.646.000:- 

Miljö- och byggnämnden 256.000:- 

Totalt 17.544.000:- 
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Yrkande 

Gunnel Nordin (SD) lämnar följande skriftliga yrkande: 

”Sverigedemokraterna yrkar avslag till punkt3 och vidare så yrkar vi att 

politikerarvoderna ska halveras.” 

Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på kommunstyrelsens 

arbetsutskotts förslag och bifall till Gunnel Nordins (SD) yrkande. 

Propositionsordningen godkänns. Efter ställd proposition finner ordförande 

att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 

arbetsutskotts förslag. 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 

HR-avdelningen 

Ekonomienheten 

 



 

Kommunstyrelsens 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

36(44) 

Sammanträdesdatum 

2017-10-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 136 Dnr KS 2015/481 

Jubileumsåret 2017 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande 

Medel för att avsluta jubileumsåret 2017 tillsätts med 170.000 kr vilket tas 

från kommunstyrelsens oförutsedda i 2017 års budget. 

Reservationer 

Thomas Tillström (M) och Bernt Sahlberg (C) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 

Uppdraget från kommunstyrelsens arbetsutskott enligt beslut dnr 2015/481 

var att genomföra ett jubileumsfirande av Kramfors 70 år. Kommunstyrelsen 

beslutande därför att avsätta 400.000 kr för jubileumsåret 2017. Det inkom 

32 ansökningar för 1,3 miljoner. Av dessa beviljades 28 ansökningar. För att 

bibehålla de positiva effekterna som jubileumsåret fram till dags datum har 

tillskapat och få ett positivt avslut av jubileumsåret 2017, så föreslås att  

ytterligare medel till tre aktiviter avsätts. 

Tre avslutande aktiviteter genomförs för jubileumsåret Kramfors 70 år.  

 1 december i samband med att Högakustenbron fyller 20 år.  

 Den 3 december i samband med julskyltningen i Kramfors Stad. 

 En summering av Kramfors 70 år genomförs under januari 2018 på 

Kramfors Folkets Hus & Park. Detta sker i samband med 

kulturutövare och olika organisationer från hela kommunen. Det blir 

en återblick från jubileumsåret med bild, musik och dans.  

Ekonomi och finansiering 2017 och 2018. 

Finansiering sker med 170.000 kr från kommunstyrelsens oförutsedda. 

Yrkande 

Thomas Tillström (M) yrkar avslag på förslaget. 

Gudrun Sjödin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
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Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till 

kommunstyrelsens förslag och bifall till Thomas Tillström (M) 

avslagsyrkande. Propositionsordningen godkänns. Efter ställd proposition 

finner ordförande att kommunstyrelsens beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och att medel för att avsluta 

jubileumsåret 2017 tillsätts med 170.000 kr vilket tas från kommunstyrelsens 

oförutsedda i 2017 års budget. 

Beslutsunderlag 

Tidigare beslut DNR KS 2015/481. 

Beslutet skickas till 

Samhällsavdelningen, näringslivsenheten. 

 



 

Kommunstyrelsens 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

38(44) 

Sammanträdesdatum 

2017-10-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 137 Dnr KS 2017/395 

Yttrande till förvaltningsrätten om yrkande att upphäva 

beslutet om överföring av 1,5 miljoner till Krambo i 

budget för 2018 

Beslut 

Kommunstyrelse beslutar avge följande svar till förvaltningsrätten.  

Kramfors kommun vidhåller att yrkandet måste avvisas eftersom beslut om 

överföring av 1,5 miljoner till Krambo inte har fattats i fullmäktiges 

budgetbeslut för 2018. Motiveringen utvecklas i ärendebeskrivningen. 

Ärendet 

Svante Ivarsson har överklagat fullmäktiges beslut om budget för 2018. Det 

Ivarsson yrkar är att förvaltningsrätten upphäver beslutet om överföring av 

1,5 miljoner till Krambo. Som skäl anförs att dessa pengar går till Hotell 

Kramm och därigenom stöttar en privat entreprenör. 

Svante Ivarsson har yttrat sig till förvaltningsrätten med synpunkter på 

kommunens yttrande. Ivarsson hävdar där bland annat att överföringen finns 

inbakad i det beslut om medel som står till kommunstyrelsens förfogande i 

budget för 2018. Han hävdar att det som står i kommunens sammanfattning 

därför inte är korrekt. 

Kramfors kommun tillämpar rambudgetering. Det innebär att varje nämnd 

får en total budgetram och ett antal mål från fullmäktige. Det är sedan 

respektive nämnd som beslutar hur budgetramen ska användas. Beslut om 

fördelning av budgetramar tas av nämnderna i beslut om verksamhetsplan 

under hösten. Beslutet om hur nämnderna ska använda sina budgetramar har 

alltså inte fattats. Fullmäktiges budget för 2018 innehåller inga skrivningar 

om den överföring som Ivarsson åsyftar. Det finns heller inte med i någon av 

de beslutspunkter som fullmäktige beslutade. Därmed finns det inget beslut 

som kan överklagas. 

Det faktum att medel har förts över från kommunen till Krambo tidigare 

förändrar inte det faktum att kommunstyrelsen inte har beslutat hur 

budgetramen för 2018 ska disponeras.  Man kan inte utgå ifrån att 
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kommunstyrelsen ska besluta på ett visst sätt. Om så vore fallet skulle 

beslutet om verksamhetsplanering och fördelning av budgetram vara 

meningslösa. 

Ekonomi och finansiering 

Yttrandet får inga konsekvenser för kommunens ekonomi 

Måluppfyllelse 

Yttrandet får inga konsekvenser för måluppfyllelsen 

Samråd 

Vägledning har inhämtats från SKLs juridiska enhet 

Beslutsunderlag 

Föreläggande från förvaltningsrätten i Härnösand om att inkomma med svar 

i mål nr 2659-17 

Beslutet skickas till 

Förvaltningsrätten i Härnösand 
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§ 138 Dnr KS 2017/487 

Sponsoravtal Kramfors kommun - Sandra Näslund 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande 

Kramfors kommun ingår ett tvåårigt sponsoravtal med företag Sandra 

Näslund i enlighet med bifogat avtal.  

Ärendet 

Sandra Näslund från Kramfors är en svensk skidåkare som tävlar i skicross. 

Sandra blev Sveriges första väldsmästare då hon vann VM-guld vid VM 

2017 i Sierra Nevada i Spanien. Sandra är en utmärkt ambassadör för 

Kramfors kommun och en god förebild för alla ungdomar.  

Sandra Näslund har sökt sponsring av Kramfors kommun med 75 000 kronor 

per säsong under två år för att bedriva en fortsatt satsning inom alpina 

grenen Skicross. Överenskommelsen mellan Sandra Näslund och Kramfors 

kommun regleras i ett separat avtal (bilaga).  

Ekonomi och finansiering 

75 000 kronor och medel anvisas från kommunledningsförvaltningen 

Yrkande 

Jon Björklund (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskott förslag. 

Beslutsunderlag 

Avtal, 2017/487 

Beslutet skickas till 

Sandra Näslund 
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§ 139 Dnr KS 2017/222 

Delårsrapport 2017 för kommunstyrelsens  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande 

Godkänna upprättad delårsrapport. 

Ärendet 

Alla nämnder har i uppdrag av kommunfullmäktige att göra en delårsrapport 

2017-08-31. Kommunstyrelsens rapport utgår från verksamhetsplanen där 

nämnden bland annat beslutat om egna mål samt gjort en planering för att 

följa upp diverse planer. 

Bedömningen är att flera av nämndens mål förväntas uppnås. För två mål, 

”bidra med att utveckla näringslivets förutsättningar” och ”maten som 

serveras i skolor och inom äldreomsorgen ska ha en hög kvalitet” ser vi att 

indikatorerna inte uppfylls, eller inte kommer att kunna mätas på ett adekvat 

sätt. Här behöver förvaltningen finna fler och nya sätt att mäta och följa upp 

utvecklingen inom dessa områden.  

Prognosen visar ett överskott på 3,3 mkr, vilket beror på en 

engångsåterbetalning från KTM på nära 6 mkr för tidigare felaktigt 

debiterade kostnader. Utan denna engångsintäkt skulle samhällsavdelningen 

och hela kommunstyrelsen ha en negativ prognos.  

Ekonomi och finansiering 

Beslutet att godkänna rapporten innebär i sig inte något behov av ytterligare 

finansiering.  

Måluppfyllelse 

Delårsrapporten är en uppföljning av nämndens åtaganden och hur nämnden 

styr mot fullmäktiges mål. Delårsrapporten bidrar till att öka 

planeringsförutsättningarna framåt i tiden. 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport kommunstyrelsen 2017-08-31 
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§ 140 Dnr KS 2017/369 

Svar på remiss av regionalt trafikförsörjningsprogram 

2030 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande 

Kramfors kommun föreslår att Kollektivtrafikmyndigheten omarbetar sitt 

förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram. 

Ärendet 

Kramfors kommun har av Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 

erhållit en remissversion av det Regionala trafikförsörjningsprogrammet som 

ska gälla till 2030.  

Trafikförsörjningsprogrammet är ett viktigt strategiskt dokument som 

beskriver nuläge, behov och målsättningar för kollektivtrafikförsörjningen i 

hela länet. Trafikförsörjningsprogrammet ligger till grund för de beslut om 

allmän trafikplikt som Kollektivtrafikmyndighetens direktion beslutar om. 

Ett beslut om allmän trafikplikt innebär att samhället garanterar ett visst 

utbud av kollektivtrafikförsörjning.  

Kramfors kommun anser att nuvarande utformning av programmet är allt för 

omfattande. Programmet innehåller både visioner och statistik där det senare 

med fördel kan utgöra bilagor. Programmet skulle med en uppdelning bli 

mer överskådligt och mer lättläst.  Kramfors kommun föreslår att 

programmet omarbetas tillsammans med kommunerna och regionen för att 

därefter skickas ut på en ny remissomgång.    

Beslutsunderlag 

Kollektivtrafikmyndighetens förslag till Regionalt Trafikförsörjnings-

program 2030 

Beslutet skickas till 

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län. 
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§ 141  

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande 

Lägga delegationsbesluten med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande, utskott och 

tjänstemän enligt delegationsbestämmelser antagna av kommunstyrelsen. 

Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen, men redovisningen innebär 

inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa besluten. Däremot står 

det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering. 

Ekonomi och administrativt 

Verksamhetsbidrag till Kramfors Finska förening för år 2018, 2017-09-14. 

Fastigheter, vatten och avlopp 

Byte av ventilationsaggregat på Ådalshallen, 2017-09-26 Dnr 2017/489.  

Nyttjanderättsavtal för Kramfors Mediateknik AB att nyttja Kramfors-

Hammar 2.34, 2017-08-31 Dnr 2017/339. 

Skötselavtal Hörsångs havsbad, 2017-09-20, Dnr 2017/461. 

Dödande av pantbrev Bollsta 2.22 nr 1, 2017-09-19, Dnr 2017/474 

Dödande av pantbrev Bollsta 2.22 nr 2, 2017-09-19, Dnr 2017/474 
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§ 142  

Delgivningar 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande 

Lägga delgivningarna till handlingarna. 

 

Ärendet 

Kommunstyrelsen får ta del av följande: 

1. KIAB styrelseprotokoll 28 september 

2. Mediateknik styrelseprotokoll 28 september 

3. BAS sammanträdesprotokoll 18 september utan sekretess 

4. BKU sammanträdesprotokoll 27 september 

5. Höga Kusten Airport styrelseprotokoll 6 september 

6. Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträdesprotokoll 2017-09-05 

7. Mob sammanträdesprotokoll 170907 

8. Ostkustbanan AB Styrelsemöte protokoll 2017-09-01 

9. Revisionsrapport Granskning av hemsjukvården 

10. Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2017-10-10 

 


