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  Närvarolista 

Ledamöter Närvaro 
Tjänstgörande 
ersättare Ersättare Närvaro 

Tjän- 
stgör 

Eva Sonidsson (S)  X  Therese Gustavsson (S) X x 

Rainor Melander (S) ordf. X  Martin Böhlenius (S) X X 

Gudrun Sjödin (S) X  Kerstin Frånlund (S) X X 
§§ 14--20 

Jan Sahlén (S) X  Jimmi Edlund (S) -  

Malin Svanholm (S) X  Sofie Hellman (S) X  

Thomas Näsholm (S) X  Malin Åhman (S) -  

Eva Lygdman (S) X  Jonathan Selmane (S) X  

Jonne Norlin (S) X  Susanne Viklund (S) -  

Karolina Lilja (S) - Therese Gustavsson (S) Carl-Gunnar Krooks (S) X  

Peter Hedberg (S) X  Katariina Haukirauma (S) -  

Per-Eric Larsson (S) X  Ann-Christine Näsholm 
(C) 

X  

Rolf Eriksson (S) X   Daniel Medelberg (C) -  

Lena Björn (S) X  Sarita Sandström (C) X  

Robert Larsson (S) X  John Lundström (C) X  

Siw Sachs (S) X  Eliaz Nässén (V) X  

Göran Molin (S) X  Eva Tånneryd (V) -  

Malin Bolin (S) - Martin Böhlenius (S) Lars-Erik Forsman (M) -  

Susanne Jämtin (S) X  Ragna Sundström (M) X X 

Kristina Löfroth (S) X 
§§ 1--13 
§§ 21--26 

Kerstin Frånlund (S) 
§§ 14--20 

Kim Petersen (SD) X X 

Grels Johansson (S) X  Lennart Dufvestad (SD) -  

Bertil Böhlin (C) X  Christina Maydotter (MP) X  

Birgitta Widerberg (C) X  Ann Kristin Schipper 
(MP) 

X X 

Hans Hedlund (C) X  Peter Edwall (FP) -  

Inga-Britt Andersson (C) X  Peter Andelid (FP) -  

Clyde Lindström (C) X  Lars Köhnberg (KD) X X 

Annika Östman (C) X  Elisabeth Öhman (KD) X   

Magnus Svensson (C) X     

Thomas Lundberg (V) X     

Jon Björkman (V) X     

Ulla Olofsson (V) X     

Andrea Aspegren (V) X     

Johan Nordenmark (M) X      

Johanna Sjöblom (M) - Ragna Sundström (M)    

Monica Bruman (M) X     

Olle Svanholm (M) X     

Gunnel Nordin (SD) X     

Sara Seppälä (SD)  - Kim Petersen (SD)    

Håkan Tjärnberg (SD) - Vakant    

Rolf Andersson (MP) X Christina Maydotter (MP)    

Stina Ekbäck (FP)  X     

Gerd Lodin (KD)  - Lars Köhnberg (KD)    
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§ 1 Dnr KS 2017/13 

Allmänhetes frågestund 

 

Ingen medborgare ställde någon fråga under allmänhetens frågestund. 
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§ 2 Dnr KS 2017/12 

Information 

Beslut 

 

Kommunfullmäktige beslutar följande 

 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

 

Ärendet 

Kommunfullmäktige får ta del av nedanstående information: 

 

-Bertil Wiklund (C), ordförande revisionen, informerar om de granskningar 

som ska genomföras under 2017. 
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§ 3 Dnr KS 2015/154 

Riktlinje för måltidsverksamheten  

Beslut 

 

Kommunfullmäktige beslutar följande 

 

Fastställa riktlinje för måltidsverksamheten enligt bifogat förslag. 

 

Reservationer 

Kim Petersen (SD), Gunnel Nordin (SD) och Lars Köhnberg (KD) reserverar 

sig mot beslutet. 

 

Ärendet 

Krav på näringsriktiga måltider finns i skollagen SFS 2010:800; 

 ”10 § Utbildningen ska vara avgiftsfri. Eleverna ska utan kostnad ha tillgång 

till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning samt 

erbjudas näringsriktiga skolmåltider” (10 kap. Grundskolan). 

 

Livsmedelsverket, Sveriges Kommuner och landsting, Karolinska institutet 

och Stockholms läns landsting har utvecklat verktyget Skolmat Sverige som 

hjälper kommuner att utvärdera och utveckla kvaliteten på sina skolmåltider. 

 

En av de förutsättningar som bör finnas är enligt verktyget en skriftlig policy 

(mål och riktlinjer) för kommunens skolmåltider. Policyn kan även omfatta 

måltider i andra verksamheter. 

 

Kostenheten har arbetat med att utarbeta förslag till riktlinjer sedan 2015. 

Som ett led i det arbetet har riktlinjer från andra kommuner samlats in. Det är 

vanligt förekommande att kommuner har fastslagit riktlinjer för 

måltidsverksamheten, så vanligt att det närmast kan ses som god praxis.   

 

Förslaget har varit ute på remiss till BKU-förvaltningen och BAS-

förvaltningen. Förslaget har också diskuterats i kommunens kostforum. Ett 

remissyttrande har inlämnats från BAS-förvaltningen. Förslaget har därefter 

omarbetats för att inarbeta synpunkterna i remissvaret. Därefter har det 

reviderade förslaget diskuterats i det mötesforum som finns för 

nämndsordföranden och förvaltningschefer. De synpunkter som framkom på 

det mötet har inarbetats i det förslag som nu lämnas.  
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Yttrande 

Jonne Norlin (S), Kim Petersen (SD); Jan Sahlén (S), Jon Björkman (V), 

Gudrun Sjödin (S), Stina Ekbäck (FP) och Thomas Lundberg (V) yttrar sig i 

ärendet. 

Yrkande 

Jon Björkman (V), Jonne Norlin (S), Jan Sahlén (S) och Gudrun Sjödin (S) 

yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kim Petersen (SD) yrkar på återremiss med följande skriftliga: Kim Petersen 

och Sverigedemokraterna yrkar på återremiss eftersom vi önskar ett tillägg 

på att kommunen utesluter halalslaktat ur kommunens måltidsverksamhet. 

Stina Ekbäck (FP) lämnar följande skriftliga ändringsyrkande: Liberalerna 

Stina Ekbäck yrkar att ”sträva efter” stryks och ersätts med ”skall ur etisk 

och miljömässiga utgångspunkter ske efter bästa sätt för djuren”. 

Gudrun Sjödin (S) yrkar avslag på Stina Ekbäck (FP) tilläggsyrkande. 

 

Särskild propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall eller avslag på 

Kim Petersen (SD) återremissyrkande. Propositionsordningen godkänns. 

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar att 

avslå Kim Petersens (SD) återremissyrkande. 

 

Propositionsordning 

Ordförande meddelar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens 

förslag och Stina Ekbäcks (FP) ändringsyrkande, som kommer ställas mot 

varandra. Propositionsordningen godkänns. Efter ställd proposition finner 

ordförande att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag. 

Beslutsunderlag 

Förslag till riktlinje för måltidsverksamheten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
BAS 

BKU  
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§ 4 Dnr KS 2016/589 

Gång- och cykelplan för Kramfors kommun 

Beslut 

 

Kommunfullmäktige beslutar följande 

 

1. Anta förslag till gång- och cykelplan för Kramfors kommun. 

 

2. Godkänna samrådsredogörelsen för gång- och cykelplanen. 

 

Reservation 

Lars Köhnberg (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Ärendet 

I Kramfors kommuns översiktsplan (2013) föreslås att ett antal kommunala 

styrdokument arbetas fram för att komplettera och stärka översiktsplanen. 

Plan/riktlinjer för gång- och cykelvägnätet är ett sådant. Framtagandet av en 

gång- och cykelplan för Kramfors kommun är på så vis en del av det 

beslutade genomförandet av kommunens översiktsplan. Det har länge funnits 

ett behov av ett underlag som vägleder satsningar i gång- och cykeltrafikens 

infrastruktur. 

 

Planhandlingen innehåller en inventering av befintliga gång- och cykelvägar, 

riktlinjer vid prioriteringar och förslag på en framtida utbyggnation gång- och 

cykelnätet. Målet med planen är att bidra till att gång och cykel blir 

prioriterade färdsätt i Kramfors kommun. 

 

Gång- och cykelplanen för Kramfors kommun har framarbetats av tjänstemän 

på Samhällsavdelningen i samarbete med andra kommunala förvaltningar. 

Planförslaget har bearbetats efter att ha varit ute externt samråd, där 

allmänhet, intressenter och myndigheter erbjöds möjlighet till att lämna 

synpunkter på förslaget.  

 

När gång- och cykelplanen är antagen föreslår Samhällsavdelningen även att 

det arbetas fram en tillhörande handlingsplan, som preciserar genomförande 

och prioriteringsordning.  
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Yttranden 

Monica Bruman (M), Lars Köhnberg (KD), Jan Sahlén (S), Thomas Lundberg 

(V) och Jon Björkman (V) yttrar sig i ärendet. 

 

Yrkanden 

Monica Bruman (M) och Jan Sahlén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag. 

Tomas Lundberg (V) lämnar följande skriftliga tilläggsyrkande: Att 

sträckningen från Sandöbrons södra fäste till Grämesta också ska ingå i 

gruppen mest angelägna anläggningar av nya gång- och cykelvägar. 

Jon Björkman (V) yrkar bifall till Tomas Lundbergs (V) 

Lars Köhnberg (KD) lämnar följande skriftliga ändringsyrkande: Ordet bör 

utbytes mot skall i skrivelsen sid 13, sista stycket. 

 

Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till 

kommunstyrelsens förslag tillika Monica Bruman (M) och Jan Sahléns (S) 

yrkande, bifall på Tomas Lundberg (V) tilläggsyrkande och bifall på Lars 

Köhnbergs (SD) ändringsyrkande. Propositionsordningen godkänns. 

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i 

enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Gång- och cykelplan - Samrådsredogörelse  

Förslag till gång- och cykelplan för Kramfors kommun 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 

Samhällsavdelningen,  

Miljö- och byggförvaltningen,  

BAS 

BKU 
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§ 5 Dnr KS 2016/102 

Svar på motion om att instifta ett 

integrationspris 

Beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige besluta följande 

 

Avslå motionen. 

 

Ärendet 

Monica Bruman (M) har lämnat in en motion till fullmäktige där hon föreslår 

att ett integrationspris instiftas där kommunstyrelsen fastställer kriterier, utser 

pristagare och bestämmer prisets storlek. Motionären vill att priset ska utdelas 

årligen. 

 

Förvaltningens synpunkter 

BAS-nämnden är den nämnd som har ett samordningsansvar för asyl-och 

flyktingmottagandet även om insatser inom detta område självklart är en 

angelägenhet för hela kommunen  

I BAS-förvaltningen finns kommunens integrationsstrateg som arbetar med 

att säkerställa att den kommunala kompetensen används på rätt sätt i frågor 

som rör såväl lagstiftning och ansvarfördelning i asyl-och flykting-

mottagandet. 

 

Ett flertal kommuner runt om i Sverige har instiftat olika priser där ideellt 

arbete uppmärksammas på olika sätt. Det råder ingen tvekan om att den stora 

delen av integrationsarbetet i Kramfors som i övriga landet, utförs av 

volontärer och idéburna organisationer. Det är ideellt engagerade människor 

som lär asylsökande vuxna att tala svenska och bistår med en mängd andra 

aktiviteter för att skapa en meningsfull tillvaro för våra nya invånare.  

 

Kommunledningsförvaltningen har i sin beredning begärt in ett yttrande från 

BAS-nämnden som yttrade sig i ärendet 2016-04-28 § 38.  
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BAS-nämnden beskriver i sitt yttrande att de ser svårigheter i gränsdragningen 

kring vilka som ska kunna kvalificera sig för integrationspriset. 

Svårigheten är att plocka ut någon aktör av alla inblandade som skulle bli 

föremål för priset eftersom så många aktörer är involverade. Under 2015 

fanns förutom flyktingråd och studieförbund över 200 volontärer engagerade.  

BAS-nämnden ser även att hanteringen omkring skulle medföra ett inte helt 

obetydligt administrativt arbete.  

 

Kommunledningsförvaltningen ser ingen anledning att ha någon annan 

uppfattning i frågan och föreslår därför att motionen bör avslås med 

motiveringen att ett integrationspris riktar sig till endast en kategori av insats 

som utförs av kommunens olika volontärgrupper och idéburna organisationer.  

 

Yttrande 

Monica Bruman (M), Jonne Norlin (S) och Jon Björkman (V) yttrar sig i 

ärendet. 

 

Yrkande 

Jonne Norlin (S) och Jon Björkman (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.  

Monica Bruman (M) yrkar bifall till motionen. 

 

Propositionsordning 

Ordförande meddelar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens 

förslag tillika Jonne Norlin (S) och Jon Björkmans (V) yrkande och Monica 

Brumans (M) yrkande, som kommer ställas mot varandra. 

Propositionsordningen godkänns. Efter ställd proposition finner ordförande att 

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag, tillika 

avslå motionen. 

 

Beslutsunderlag 

Yttrande från BAS-nämnden, 2016-04-28 §38, Dnr BAS 2016/231 

Motion från Monica Bruman daterad 2016-02-25 

 

 

 

Skickas till 

Monica Bruman 

BAS 

Maria Thunberg  
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§ 6 Dnr KS 2016/247 

Svar på motion om att utreda hederskulturens 

utbredning  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande 

 

Avslå motionen. 

 

Ärendet 

Sverigedemokraterna har genom Sara Seppälä och Kim Petersen lämnat en 

motion till kommunfullmäktige. I motionen hänvisas till den stora 

invandringen från kulturellt avlägsna länder och härmed risk för att ungdomar 

utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Motionärerna föreslå därför att 

Kramfors kommun genomför en undersökning som upphandlas externt om 

hederskulturens utbredning i Kramfors kommun samt offentliggör resultatet.  

Därefter föreslår motionärerna att resultatet diskuteras och att lämpliga 

åtgärder föreslås för att minska människors lidande genom hederskulturers 

upplevda våld och förtryck.  

Kommunledningsförvaltningen har i sin beredning av ärendet begärt in ett 

yttrande från BAS-nämnden som beslutat i ärendet 2016-12-01 § 95.  

 

Motionärerna uppmärksammar ett allvarligt samhällsproblem som handlar om 

förtryckande sociala strukturer. Problematiken är komplex och har generellt 

sin grund, liksom mäns våld mot kvinnor, i kön, makt, sexualitet och 

kulturella föreställningar om dess företeelser.  

Det har på nationell och regional nivå genomförts riktade kartläggningar och 

insatser inom området. Exempel på en sådan är Länsstyrelsens kartläggning 

av hur olika myndigheter och andra aktörer i Västernorrland arbetar med 

hedersrelaterat våld. Kartläggningen presenteras i en rapport, Länsstyrelsen 

Västernorrland 2014:9. En annan rapport som tar upp samma ämne är ”En 

hållbar kedja” om samverkan i Västernorrlands län gällande hedersrelaterat 

våld och förtryck (2015). I denna rapport överförs nationella siffror om 

utsattheten av hedersrelaterat våld och förtryck till kommunal nivå.  I 

Kramfors kommun skulle då finnas 34 ungdomar som är oroliga eller mycket 

oroliga för att någon förälder eller någon annan vuxen ska bestämma vem de 

ska gifta sig med och 23 ungdomar som inte får delta i sex- och 
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samlevnadsundervisningen, simning i blandade grupper med flickor och 

pojkar eller delta i skolfester respektive läxläsningsgrupp efter skoltid.  

Kramfors kommun har hösten 2016 genomfört en bred utbildningssatsning för 

att belysa våld i nära relation. Inom ramen för denna utbildning har frågor om 

hedersrelaterat våld, dess orsak och förekomst ingått. 

Kommunens stora förvaltningar har idag god kännedom om att hedersrelaterat 

våld och förtryck förekommer. Problematiken har, som tidigare påpekats, sin 

grund i ett strukturellt och allvarligt samhällsproblem med koppling till 

bristande jämställdhet och förekomsten av mäns våld mot kvinnor.  

Åtgärder för att minska utsatta människors upplevda förtryck och våld anses 

därför vara uppmärksammade i kommunens arbete mot våld i nära relation. 

En riktlinje i arbete mot våld i nära relation fastställdes av 

kommunfullmäktige 2016-10-31 § 150. I denna riktlinje ingår arbetet mot 

hedersrelaterat våld och förtryck. Även i de förvaltningsspecifika 

handlingsplaner som ska tas fram bör konkreta aktiviteter i syfte att upptäcka, 

motverka och hantera denna problematik, lyftas in. 

En samordnare för våld i nära relation har anställts i syfte att öka kunskap om 

och utveckla kommunens arbete med att minska förekomst av våld och 

förtryck i nära relation, oavsett vem förövaren är. 

BAS-nämnden föreslår i sitt yttrande att motionen bör avslås. 

 

Kommunledningsförvaltningen ser ingen anledning att ha någon annan uppfattning 

i frågan och föreslår att motionen bör avslås med följande motiveringar: 

 

- det finns redan kartläggningar gjorda av andra aktörer där nationella 

siffror möjliggör att ge en sannolik kommunal nivå för Kramfors, en 

ytterligare undersökning i enlighet med motionens intentioner skulle 

medföra merkostnader 

- kommunen har anställt en samordnare för att samordna och strategiskt 

utveckla kommunens förebyggande och systematiska arbete i dessa frågor 

- ett arbete har dessutom startats upp, bland annat genom 

utbildningssatsningar, för att öka kunskapen om våld i nära relationer  

- kommunfullmäktige har antagit en riktlinje 2016 som ska fungera som 

utgångspunkt och vara styrande i kommunens arbete mot våld i nära 

relationer  

- förvaltningsspecifika handlingsplaner med konkreta aktiviteter kommer 

att tas fram  

 

Yttranden 

Kim Petersen (SD), Lars Köhnberg (KD) och Jonne Norlin (S) yttrar sig i 

ärendet. 
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Yrkanden 

Kim Petersen (SD) och Jonne Norlin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag, tillika avslå motionen. 

 

Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på kommunstyrelsens 

förslag till beslut. Efter ställd proposition finner ordförande att 

kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

BAS-nämndens protokoll 2016-12-01§95  

Motion från Sara Seppälä (SD) och Kim Petersen (SD) daterad 2016-04-25 
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§ 7 Dnr KS 2016/399 

Svar på motion Kommunala kor – för 

närproducerad mat. 

Beslut 

 

Kommunfullmäktige besluta följande 

 

Bifalla motionen. 

 

Kommunstyrelsen besluta för egen del, under förutsättning att 

kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, att 

 

Uppdra till kostenheten att under 2017 utreda förslaget. 

 

Ärendet 

Bertil Böhlin (C) har lämnat in en motion om att utreda möjligheten för 

kommunalt ägda kor i Kramfors kommun.  

Företeelsen är inte alls ovanlig, det finns redan flera kommuner i landet som 

har egna kor, både i egen regi i sina Naturbruksgymnasier men också genom 

en typ av ”leasing” där bönder står för uppfödning av djur som kommunen 

äger. Båda alternativen bör belysas, och hittar man under utredningen andra 

former för detta, bör även det belysas.  

Tanken är lockande och ligger helt i linje med Kostenhetens inriktning om att 

öka andelen lokalproducerade livsmedel i köken.  

 

Yttrande 

Bertil Böhlin (C) yttrar sig i ärendet. 

 

Yrkande 

Bertil Böhlin (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut att 

bifalla motionen. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Bertil Böhlin (C) daterad 2016-06-20.  
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§ 8 Dnr KS 2016/644 

Svar på interpellation om dubbelrum på våra 
äldreboende 

 

Interpellant: Sara Seppälä (SD) 

Svarande: Jonne Norlin (S) 

 

Beslut 

 

Kommunfullmäktige beslutar följande 

 

Bordlägga interpellation och svaret. 

 

Ärendet 

Sara Seppälä (SD) har lämnat in en interpellation gällande dubbelrum på 

kommunens äldreboende. Frågan ställs till BAS-nämndens ordförande Jonne 

Norlin (S) 

Interpellant Sara Seppälä (SD) tjänstgör ej på sammanträdet när ärendet ska 

behandlas. 

 

Förslag till beslut 

Rainor Melander (S), ordförande föreslår att kommunfullmäktige bordlägger 

interpellationen eftersom svarande Sara Seppälä (SD) inte tjänstgör på 

sammanträdet. 

 

Överläggning 

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen i enlighet med 

ordförande Rainor Melanders (S) förslag. 

 

 

Beslutsunderlag 

Jonne Norlin, svar på interpellation daterad 2016-11-30 

Sara Seppälä, interpellation daterad 2016-11-24  
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§ 9 Dnr KS 2016/672 

Medborgarförslag: Gratis kollektivtrafik 

Från: Stefan Lindkvist 

Beslut 

 

Kommunfullmäktige beslutar följande 

 

Överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Ärendet  

Stefan Lindkvist har lämnat in ett medborgarförslag om gratis kollektivtrafik. 

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

2016/672) 

 

Yttrande 

Lars Köhnberg (KD) yttrar sig i ärendet. 

 

Yrkande 

Lars Köhnberg (KD) yrkar att medborgarförslaget ej får läggas. 

 

Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas bifall till ordförande 

Rainor Melander (S) förslag om att överlämna medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning och på bifall till Lars Köhnberg (KD) 

yrkande. Propositionsordningen godkänns. 

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar 

överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Beslutsunderlag 

Stefan Lindkvist, medborgarförslag daterat 2016-12-13 
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§ 10 Dnr KS 2016/673 

Medborgarförslag: Information vid Västerasby 

tågstation 

Från: Lilian Vesterman 

Beslut 

 

Kommunfullmäktige beslutar följande 

 

Överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Ärendet  

Lilian Vesterman har lämnat in ett medborgarförslag om att montera en 

högtalare i väntsalen vid Västerasby tågstation. Medborgarförslaget finns att 

ta del av via kommunstyrelsens diarium (Dnr KS 2016/673) 

 

Beslutsunderlag 

Lilian Vesterman, medborgarförslag daterat 2016-12-12 
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§ 11 Dnr KS 2016/671 

Medborgarförslag: En ”Baja-Maja” toalett vid 

Västeraspby tågstation 

Från: Lilian Vesterman 

Beslut 

 

Kommunfullmäktige beslutar följande 

 

Överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Ärendet  

Lilian Vesterman har lämnat in ett medborgarförslag om en ställa en Baja 

Maja toalett vid Västerasby tågstation. Medborgarförslaget finns att ta del av 

via kommunstyrelsens diarium (Dnr KS 2016/663) 

 

Beslutsunderlag 

Lilian Vesterman, medborgarförslag daterat 2016-12-12 
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§ 12 Dnr KS 2017/63 

Medborgarförslag att Kramfors kommun jobbar 

för en giftfri förskola 

Från: Victoria Nordin 

Beslut 

 

Kommunfullmäktige beslutar följande 

 

Överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Ärendet  

Victoria Nordin har lämnat in ett medborgarförslag om att kramfors kommun 

ska jobba för en giftfri förskola. Medborgarförslaget finns att ta del av via 

kommunstyrelsens diarium (Dnr KS 2017/63) 

 

Beslutsunderlag 

Victoria Nordin, medborgarförslag daterat 2017-01-25 
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§ 13 Dnr KS 2016/663 

Medborgarförslag: Anlägg badplats i Kyrkviken 

Från: Askia Sandberg 

Beslut 

 

Kommunfullmäktige beslutar följande 

 

Överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Ärendet  

Askia Sandberg har lämnat in ett medborgarförslag om att anlägga badplats 

vid Kyrkviken. Medborgarförslaget finns att ta del av via kommunstyrelsens 

diarium (Dnr KS 2016/663) 

 

Beslutsunderlag 

Kyrkviken, medborgarförslag daterat 2016-12-02. 
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§ 14 Dnr KS 2017/17 

Motion gällande byggande av hotell i Ullånger-

Docksta 

Motionär: Stina Ekbäck (FP) 

Beslut 

 

Kommunfullmäktige beslutar följande 

 

Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Ärendet 
Stina Ekbäck (FP) har lämnat in en motion gällande byggande av hotell i 

Ullånger Docksta. Motionen finns i kommunstyrelsens diarium (dnr KS 

2017/17).  

 

Beslutsunderlag 

Stina Ekbäck, motion daterad 2017-01-09 
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§ 15 Dnr KS 2017/15 

Motion ang hyresgaranti eller likvärdiga 

stödformer för unga samt personer med 
psykosociala problem. 

Motionär: Stina Ekbäck (FP) 

Beslut 

 

Kommunfullmäktige beslutar följande 

 

Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Ärendet 
Stina Ekbäck (FP) har lämnat in en motion gällande hyresgaranti eller 

likvärdiga stödformer för unga samt personer med psykosociala problem. 

Motionen finns i kommunstyrelsens diarium (dnr KS 2017/15).  

 

Beslutsunderlag 

Stina Ekbäck, motion daterad 2017-01-09 
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§ 16 Dnr KS 2017/16 

Motion om att inrätta och tillsätta en tjänst 

som jurist 

Motionär: Stina Ekbäck (FP) 

Beslut 

 

Kommunfullmäktige beslutar följande 

 

Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Ärendet 
Stina Ekbäck (FP) har lämnat in en motion gällande att inrätta och tillsätta en 

tjänst som jurist. Motionen finns i kommunstyrelsens diarium (dnr KS 

2017/15).  

 

Beslutsunderlag 

Stina Ekbäck, motion daterad 2017-01-09 
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§ 17 Dnr KS 2016/641 

Motion om djur på kommunens äldreboende 

Motionär: Sara Seppälä (SD) 

Beslut 

 

Kommunfullmäktige beslutar följande 

 

Motionen ej får läggas. 

 

Ärendet 
Sara Seppälä (SD) har lämnat in en motion om djur på kommunens 

äldreboende. Motionen finns i kommunstyrelsens diarium (dnr KS 2016/641).  

 

Förslag till beslut 

Rainor Melanders (S) ordförande förslag till beslut är att motionen ej får 

läggas då motionären ej tjänstgör på sammanträdet. 

 

Överläggning 

Ordförande tillfrågar kommunfullmäktige om motionen får läggas trots att 

motionären ej är tjänstgörande. Ordförande meddelar att han finner att 

kommunfullmäktige beslutar att motionen ej får läggas. 

 

Beslutsunderlag 

Sara Seppälä, motion daterad 2016-11-24 
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§ 18 Dnr KS 2016/642 

Motion om barn placering utanför kommunen 

Motionär: Sara Seppälä (SD) 

Beslut 

 

Kommunfullmäktige beslutar följande 

 

Motionen ej får läggas. 

 

Ärendet 
Sara Seppälä (SD) har lämnat in en motion om barn placerade utanför 

kommunen. Motionen finns i kommunstyrelsens diarium (dnr KS 2016/642).  

 

Förslag till beslut 

Rainor Melanders (S) ordförande förslag till beslut är att motionen ej får 

läggas då motionären ej tjänstgör på sammanträdet. 

 

Överläggning 

Ordförande tillfrågar kommunfullmäktige om motionen får läggas trots att 

motionären ej är tjänstgörande. Ordförande meddelar att han finner att 

kommunfullmäktige beslutar att motionen ej får läggas. 

 

Beslutsunderlag 

Sara Seppälä, motion daterad 2016-11-24 
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§ 19 Dnr KS 2016/643 

Motion om hantering av politikernas motioner, 

interpellationer samt enkla frågor 

Motionär: Sara Seppälä (SD) 

Beslut 

 

Kommunfullmäktige beslutar följande 

 

Motionen ej får läggas. 

 

Ärendet 
Sara Seppälä (SD) har lämnat in en motion om hantering av politikernas 

motioner, interpellationer samt enkla frågor. Motionen finns i 

kommunstyrelsens diarium (dnr KS 2016/643).  

 

Förslag till beslut 

Rainor Melanders (S) ordförande förslag till beslut är att motionen ej får 

läggas då motionären ej tjänstgör på sammanträdet. 

 

Överläggning 

Ordförande tillfrågar kommunfullmäktige om motionen får läggas trots att 

motionären ej är tjänstgörande. Ordförande meddelar att han finner att 

kommunfullmäktige beslutar att motionen ej får läggas. 

 

Beslutsunderlag 

Sara Seppälä, motion daterad 2016-11-24 
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§ 20 Dnr KS 2017/64 

Avsägelse (S) ledamot i kommunfullmäktige  

Beslut 

 

Kommunfullmäktige beslutar följande 

 

1. Entlediga Malin Bolin (S) som ledamot i kommunfullmäktige.  

2. Hemställa hos Länsstyrelsen om ny röstsammanräkning. 

 

Ärendet 

Malin Bolin (S) har via kommunens e-tjänst ”politiska uppdrag- avsägelse” 

anmält avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag  
Malin Bolin, avsägelse KF daterad 2017-01-26 
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§ 21 Dnr KS 2017/42 

Avsägelse (SD) ersättare i kommunfullmäktige  

Beslut 

 

Kommunfullmäktige beslutar följande 

 

3. Entlediga Kim Petersen (SD) som ersättare i kommunfullmäktige.  

4. Hemställa hos Länsstyrelsen om ny röstsammanräkning. 

 

Ärendet 

Kim Petersen (SD) har skriftligen avsagt sig uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige. 

  

Beslutsunderlag  
Kim Petersen, avsägelse KF daterad 2017-01-17 
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§ 22 Dnr KS 2017/18 

Avsägelse (KD) samtliga kommunala uppdrag 

Beslut 

 

Kommunfullmäktige beslutar följande 

 

1. Entlediga Gerd Lodin (KD) som ersättare i BAS-nämnden, ersättare i 

kommunstyrelsen samt uppdragen som ledamot och gruppledare i 

kommunfullmäktige.  

2. Hemställa hos Länsstyrelsen om ny röstsammanräkning. 

 

Ärendet 

Gerd Lodin (KD) har skriftligen avsagt sig samtliga uppdrag i kommunen. 

  

Beslutsunderlag  
Gerd Lodin, avsägelse KF daterad 2017-01-09 
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§ 23 Dnr KS 2017/97 

Val av ny ersättare (M), i Miljö- och 
Byggnämnden 

Beslut 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta följande 

 

Välja Agneta Thörnberg (M) som ersättare i Miljö- och Byggnämnden för 

återstoden av mandatperioden. 

 

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-05 §191 att entlediga Johanna Zidén 

(M) som ersättare i Miljö- och Byggnämnden, varpå kommunfullmäktige har 

att utse en ny ersättare. 

Moderaterna genom Monica Bruman (M) föreslår att Agneta Thörnblom (M) 

väls som ersättare. 

 

Beslutsunderlag 

Monica Brumans nominering daterad 2017-02-15 
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§ 24  

Ev. nya avsägelser och val 

Inga ärenden finns att behandla. 
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§ 25    

Ev. nya frågor 

 

Inga ärenden finns att behandla. 
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§ 26  

Delgivningar 

Beslut 

 

Kommunfullmäktige beslutar följande 

 

Lägga delgivningarna till handlingarna 

 

Ärendet 

Kommunfullmäktige får ta del av följande: 

1. BKU sammanträdesprotokoll 2016-12-07 

2. Kommunstyrelsen sammanträdesprotokoll 2017-01-10 

3. Kommunstyrelsen sammanträdesprotokoll 2016-11-15 

4. Kramfors kommuns pensionsstiftelse 2016-09-29 

5. Länsstyrelsen Västernorrland, beslut, Ny ersättare för ledamot i 

kommunfullmäktige, daterat 2016-11-23 

6. Kommunrevisionen informerar, Granskning av arbete med 

integration- och mångfaldsfrågor, 2016-11-28 

7. Kommunrevisionen informerar, Uppföljande granskning av 

rapporten ”attester och utbetalningsrutiner” daterad 2016-11-

28 

8. BAS, beslut, sammanträdesprotokoll, Rapporterade av ej 

verkställda beslut då verkställigheten avbrutits, daterad 2016-

12-01 §87 

9. BAS, beslut, sammanträdesprotokoll, Rapportering av ej 

verkställda beslut, 2016-12-01 §88 

10. Länsstyrelsen Västernorrland, beslut, Ny ersättare för ledamot i 

kommunfullmäktige daterad 2016-12-20 

11. Polisen/Kramfors kommun, medborgarlöften 2017,  

2016-12-21 

12. Granskning av efterlevanden av ”Etiska riktlinje för mutor och 

gåvor”, daterad 2016-12-21 
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13. Länsstyrelsen Västernorrland, beslut, Ny ersättare för ledamot i 

kommunfullmäktige daterad 2016-12-20 

 


