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Närvarolista 

Beslutande ledamöter Peter Hedberg (S) 
Malin Svanholm (S) deltar digitalt 
Jan Sahlén (S) deltar digitalt  
Eva Lygdman (S) deltar digitalt 
Thomas Näsholm (S) deltar digitalt 
Gudrun Sjödin (S) deltar digitalt 
Susanne Viklund (S) deltar digitalt 
Göran Molin (S) deltar digitalt 
Robert Larsson (S) deltar digitalt 
Siw Sachs (S) deltar digitalt 
Carl-Gunnar Krooks (S) tjänstgörande ers. deltar digitalt 
Kurt Larsson (S) tjänstgörande ers. deltar digitalt 
Rainor Melander (S) deltar digitalt 
Linda Wester (S) tjänstgörande ers. deltar digitalt  
Kerstin Frånlund (S) deltar digitalt § § 18 -36 
Ulla- Karin Hellström Sahlén (S) tjänstgörande ers. deltar digitalt § § 16-18 
Sofie Hellman (S) deltar digitalt 
Martin Böhlenius (S) deltar digitalt 
Ida Stafrin (C) deltar digitalt  
Inga-Britt Andersson (C) deltar digitalt 
Birgitta Widerberg (C) deltar digitalt 
Ann-Christine Näsholm (C) deltar digitalt 
Peder Svensson (C) deltar digitalt 
Bertil Böhlin (C) deltar digitalt 
Åsa Svensson (C) tjänstgörande ers. deltar digitalt 
Tord Nylén (C) tjänstgörande ers. deltar digitalt 
Jon Björkman (V) deltar digitalt 
Thomas Lundberg (V) tjänstgörande ers. deltar digitalt 
Ingmari Georgsson (V) deltar digitalt 
Karl- Johan Rahm (V) deltar digitalt 
Eva Tånneryd (V)  
Ulla Olofsson (V) deltar digitalt 
Ove Källström (SD) deltar digitalt 
Bengt Sörlin (SD) tjänstgörande ers. deltar digitalt 
Björn Sjödin (SD) deltar digitalt 
Vakant SD 
Vakant SD 
Anna Strandh Proos (M) deltar digitalt 
Johanna Zidén (M) tjänstgörande ers. deltar digitalt 
Lillemor Zidén (M) tjänstgörande ers. deltar digitalt 
Bo Grafström (KD) deltar digitalt 
Peter Andelid (L) deltar digitalt 
 

Ej beslutande ersättare Osman Saidabdala (S) deltar digitalt  
Jessica Larsson (C) deltar digitalt 
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Övriga närvarande Tjänstepersoner 

Erika Sjögren, verksamhetsutvecklare 
Bertil Wiklund, revisionen § 18-36 
 

 Övriga  
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Voteringsresultat § 17 Ja Nej Avstår 

Peter Hedberg (S)  X 
 

Malin Svanholm (S)  X 
 

Jan Sahlén (S)  X 
 

Eva Lygdman (S)  X 
 

Thomas Näsholm (S)  X 
 

Gudrun Sjödin (S)  X 
 

Susanne Viklund (S)  X 
 

Göran Molin (S)  X 
 

Robert Larsson (S)  X 
 

Siw Sachs (S)  X 
 

Carl-Gunnar Krooks (S)  X 
 

Kurt Larsson (S)  X 
 

Rainor Melander (S)  X 
 

Linda Wester (S)  X 
 

Ulla-Karin Hellström Sahlén (S)  X 
 

Sofie Hellman (S)  X 
 

Martin Böhlenius (S)  X 
 

Ida Stafrin (C)  X 
 

Inga-Britt Andersson (C)  X 
 

Birgitta Widerberg (C)  X 
 

Bertil Böhlin(C)  X 
 

Ann-Christin Näsholm (C)  X 
 

Peder Svensson (C)  X 
 

Åsa Svensson (C)  X 
 

Tord Nylén (C)  X 
 

Jon Björkman (V)  X 
 

Thomas Lundberg (V)  X 
 

Ingmari Georgsson (V)  X 
 

Karl-Johan Rahm (V)  X 
 

Eva Tånneryd (V)  X 
 

Ulla Olofsson (V)  X 
 

Ove Källström (SD) X  
 

Bengt Sörlin (SD) X  
 

Björn Sjödin (SD) X  
 

Vakant (SD)   
 

Vakant (SD)   
 

Anna Strandh Proos (M)  X 
 

Johanna Zidén (M)  X 
 

Lillemor Zidén (M)  X 
 

Bo Grafström (KD)  X 
 

Peter Andelid (L)  X 
 

Summa  3 36  
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§ 16 Dnr KS 2021/88 

Årsredovisning för Kramfors kommun 2020 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta följande  

1. Godkänna årsredovisningen för år 2020. 

2. Balanskravsresultatet från 2019 återställs. 

3. Reservera medel till inrättad resultatutjämningsreserv med 2,7 mnkr 

av resultatet 2020. 

4. Fastställa särredovisning för VA-verksamheten 2020. Avsättning 

görs till investeringsfond med 1 626 tkr och resultat efter 

avsättningen +750 tkr överförs till resultatfonden. 

Tidigare beslut i ärendet 

Kommunstyrelsen 2021-03-13 § 27 beslutade följande:  

1. Instämma i den bedömning som Krambos styrelse, Kommunhus 

styrelse, Kramfast 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 2020. 

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. 

Ärendet 

Årsredovisning 2020 

Årsredovisningen för 2020 omfattar Kramfors kommun samt i sammanställd 

redovisning de kommunala bolagen och kommunalförbund.  

Resultatet för den sammanställda redovisningen för kommunkoncernen 

uppgår till +52,8 mnkr (2019 var resultatet +30,1 mnkr). 

Årsredovisning bedömer Kramfors resultat för 2020 för såväl 

verksamhetsmål och ekonomi.  De verksamhetsmässiga målen uppfylldes till 

en nivå på 54 % och det ekonomiska målet uppnåddes. Vilket betyder att det 
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samlade resultatet visar att kommunens mål för god ekonomisk hushållning 

uppfylldes år 2020. 

Det positiva ekonomiska resultatet på +18,3 mnkr uppfyller 

kommunfullmäktiges mål. Kramfors kommun har under ett antal år haft en 

ekonomiskt ansträngd situation. Stor skuldsättning, låg soliditet, hög 

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

Årets positiva resultat är dock en förbättring på 24 mnkr jämfört med 2019. 

Det förbättrade resultatet beror till stor del på ökade generella statsbidrag 87 

mnkr jämfört med 2019, som kommunen har fått för att täcka upp för 

merkostnader i samband med pandemin samt minskade skatteintäkter -19 

mnkr jämfört med 2019. Dock har välfärdsnämnden en negativ avvikelse 

mot budget på -18,2 mnkr och bildningsnämnden på -5,8 mnkr.  

Balanskravsutredningen visar ett balanskravsresultat på +15,6 mnkr. 

Balanskravsutredningen för 2019 visade ett balanskravsresultat på -7,2 mnkr 

som ska återställas inom tre år. Det positiva resultatet för 2020 gör att 2019 

års negativa balanskravsresultat på -7,2 mnkr kan återställas redan under 

2020. 

Ekonomin är fortfarande ansträngd och kommunstyrelsen ser allvarligt på 

situationen såväl för kommunen totalt som för att nämnderna inte klarar att 

bedriva sin verksamhet inom tilldelad budgetram. Det pågår ett omfattande 

arbete att anpassa och ställa om verksamheterna utifrån kommunens 

ekonomiska förutsättningar och som kommer att fortsätta åren framåt.  

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. 

Enligt kommunallagen har kommuner from år 2013 möjlighet att avsätta 

medel till resultatutjämningsreserv (RUR) om balanskravsresultatet 

överstiger 1 procent av summa skatteintäkter samt generella statsbidrag. 

Kramfors kommun har tidigare år inte gjort några avsättningar. Innevarande 

år har avsättning gjorts med 2,7 mnkr vilket motsvarar det maximalt möjliga. 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen utöva uppsikt över de 

kommunala bolagen på samma sätt som styrelsen har tillsyn över all annan 

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. 
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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, Kramfast 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 2020. 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 2020. 

Ekonomi och finansiering 

Beslutet innebär att 2019 års underskott på -7,2 mnkr är återställd. 

Måluppfyllelse 

Årsredovisningen är en lagstadgad del av kommunens uppföljningsarbete 

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

Samråd 

Det ekonomiska utfallet har presenterats i centrala samverkansgruppen. 
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Yttrande 

Malin Svanholm (S) yttrar sig.  

Yrkande  

Malin Svanholm (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2020, dnr KS 2021/88 

Särredovisning VA-verksamheten 2020, dnr KS 2021/88 

Beslutet skickas till 

Revisorerna 

Styrelsen i Krambo 

Styrelsen i Kommunhus 

Styrelsen i Kramfast 

Styrelsen i Mediateknik 

Styrelsen i Höga Kusten Airport 

Styrelsen i Höga Kusten destinationsutveckling AB 
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§ 17 Dnr: KS 2020/145 

Ny förskola i Kramfors stad 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Principiellt godkänna att en ny förskola byggs och i mål- och resursplan för 

2022 utöka borgensramen till Kramfast AB för att möjliggöra att bolaget 

lånefinansierar projektet. 

Reservation  

Björn Sjödin (SD), Bengt Sörlin (SD) och Ove Källström (SD) reserverar sig 

mot beslutet. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-09 att starta om processen avseende 

planeringen för en ny förskola i Kramfors centrum. Arbetet genomfördes i 

projektform och involverade kommunstyrelsen, bildningsnämnden, 

produktionsnämnden och Kramfast AB. Slutrapporten från projektet delgavs 

kommunstyrelsen 2021-01-26. 

Utifrån rapporten beslutade bildningsnämnden 2021-03-24 att det finns ett 

behov av nya lokaler och att de är beredda att inarbeta de kostnader förslaget 

medför i sin budget. Bildningsnämnden har nu formellt beställt en nybyggd 

förskola med omfattning motsvarande koncept B eller C, SKR´s 

kommentusavtal (108 platser) med placering i Kramfors stad. 

Bildningsnämnden och Kramfast AB har upprättat en 

principöverenskommelse i form av en avsiktsförklaring med tillhörande 

hyreskalkyl. Projektet bedöms ha en investeringskostnad på 39,9 miljoner 

kronor. 

Från kommunsledningsförvaltningen så har både samhällsavdelningen och 

miljö- och byggavdelningen medverkat. De har bland annat bidragit med 

olika scenarios för befolkningsutvecklingen samt kompetens i frågan om 

placeringen av en ny förskola.  

I slutrapporten från projektet framgår att som första alternativ förordas 

fastigheten Gumås 57 men i praktiken är det upp till Kramfast som blir 

byggherre att hantera tomtfrågan i samråd med bildningsnämnden. 
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När det gäller konsekvenser för övriga förskolor när den nya lokalen står 

färdig så är det inte helt enkelt att i detalj svara i det här ärendet exakt hur 

behovet ser ut och det framgår också tydligt i rapporten. Principen när det 

gäller kostnader är dock att bildningsnämnden är ansvarig för de 

hyreskontrakt som är ingångna och har att beakta dessa i sin långsiktiga 

kalkyl. Detsamma gäller för Kramfast AB som fastighetsägare och bolaget 

har därför att fundera på konsekvenser och alternativ användning för de 

lokaler som bildningsnämnden eventuellt lämnar.  

Den s.k. lokalbanken kommer inte att överta några kostnader om inte 

kommunfullmäktige beslutar om annat. 

2021-04-13 § 31 beslutade kommunstyrelsen att de inte har några 

invändningar mot bildningsnämndens beslut om ny förskola. 

Kommunstyrelsen beslutade även att föreslå kommunfullmäktige att i 

beslutet om mål- och resursplan för 2022 utöka borgensramen till 300 

miljoner kronor för Kramfast AB för att möjliggöra att bolaget 

lånefinansierar projektet. 

Ekonomi och finansiering 

Kramfast har idag en borgensram som uppgår till 275 340 000 kronor och 

den behöver utökas för att investeringen ska kunna genomföras och det är 

kommunfullmäktige som måste besluta om den utökningen. 

Ekonomienheten har utrett frågan om kommunens finansiella ställning och 

bedömningen är att borgensåtagandet kan utökas med det belopp som 

föreslås vilket betyder att Kramfast AB efter beslut i kommunfullmäktige 

kan lånefinansiera investeringen via Kommuninvest. 

Kommunfullmäktige föreslås att i beslutet om mål- och resursplan för 2022 

utöka borgensramen för Kramfast AB för att möjliggöra att bolaget 

lånefinansierar projektet. 

Fr. o. m. 2021-07-01 såsom för egen skuld ingå borgen för 300 000 000 kr 

gällande låneförpliktelser i Kramfast AB upp till ett högsta lånebelopp om 

300 000 000 kr jämte därpå löpande ränta och kostnader med totalt högsta 

lånebelopp beräknade på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp varav 300 

000 000 kr mot borgensavgift med 0,4 %. 

Samråd 

Förslaget till detta beslut har kommunicerats internt inom 

kommunledningsförvaltningen, med produktionsförvaltningen, 

bildningsförvaltningen samt med Kramfast AB. 
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Yttrande 

Thomas Näsholm (S), Bengt Sörlin (SD), Jon Björkman (V), Johanna Zidén 

(M), Bo Grafström (KD), Malin Svanholm (S), Björn Sjödin (SD), Birgitta 

Widerberg (C), Thomas Lundberg (V) och Rainor Melander (S) yttrar sig 

Yrkande  

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

Lundberg (V) och Rainor Melander (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.  

Björn Sjödin (SD) yrkar på att ärendet återremitteras med följande skriftliga 

motivering Jag begär härmed återremiss av ärende nummer 5 ang. Förskola 

i Kramfors stad. Beslutsunderlaget är för torftigt. Björn Sjödin. 

Särskild propositionsordning 

Ordförande meddelar att särskild proposition kommer ställas på bifall eller 

avslag till Björn Sjödins (SD) återremissyrkande.  

Proposition ställs på bifall eller avslag genom votering.  

Ordförande meddelar följande voteringsordning: 

Ja-röst för bifall till Björn Sjödins (SD) återremissyrkande med tillhörande 

motivering. 

Nej-röst för avslag till Björn Sjödins (SD) återremissyrkande.  

Propositionsordningen godkänns. 

Voteringsresultat  

Med voteringsresultatet 36 nej-röster och 3 ja-röster beslutar 

kommunfullmäktige att avslå Björn Sjödins (SD) yrkade om återremiss.  

Se voteringslista på s. 6 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämndens beslut 2021-03-24, § 23 

Underlag – Ny förskola Kramfors Stad 

Avsiktsförklaring med hyreskalkyl 

KS 210413 § 31 Yttrande i frågan om ny förskola i centrala Kramfors 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Bildningsnämnden 
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Produktionsnämnden 

Samhällsavdelningen 

Miljö och Byggavdelningen 

Kramfast AB 
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§ 18 Dnr: KS 2021/19 

Information 

Beslut 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige får ta del av följande information: 

- Bertil Viklund, revisionens ordförande, informerar om 

revisionsrapport om finansiell planering. Information lämnas även 

om att revisionen har i revisionsberättelse avseende år 2020 har riktat 

anmärkning mot bildnings- och välfärdsnämndens för bristande 

ekonomisk styrning. Bertil Viklund föredrar också muntligt för 

innehållet i revisionsplanen för år 2021.  
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§ 19 Dnr: KS 2021/173 

Utse säkerhetsskyddschef och ersättare för denne i de 

kommunala bolagen 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Kramfors kommuns säkerhetsskyddschef och dennes ersättare ska ha 

motsvarande uppdrag för de helägda kommunala bolagen Krambo 

AB, Kramfast AB och Mediateknik AB. 

2. Föreslå Höga Kusten Airports styrelse att de fattar ett beslut som 

innebär att Kramfors kommuns säkerhetsskyddschef tillika blir 

säkerhetsskyddschef vid flygplatsen och att Sollefteå Kommuns 

säkerhetsskyddschef blir ersättare.   

3. Fastställa beslutet som ett ägardirektiv. 

Ärendet 

I Plan för säkerhetsskydd, KS 2017/467, framgår att det yttersta ansvaret för 

säkerhetsskyddet i Kramfors kommun vilar på kommundirektören i enlighet 

med delegation från kommunstyrelsen. Kommundirektören utser 

säkerhetsskyddschef och ersättare till denne samt vid behov biträdande. 

Sedan 2019 har Margareta Fällström varit säkerhetsskyddschef och Maria 

Hedman ersättare som säkerhetsskyddschef.  

I planen framgår också att även de kommunala bolagen ska samarbeta med 

säkerhetsskyddschefen för att utforma säkerhetsskyddet och samråda om 

registerkontroll och placering i säkerhetsklasser. I praktiken har 

säkerhetsskyddschefens roll även omfattat de kommunala bolagen men det 

har inte fattats något formellt beslut.  

Kommundirektören har inget mandat att fatta formellt bindande beslut för de 

kommunalägda bolagen varför förslaget till beslut innebär att det är 

kommunfullmäktige som beslutar och att beslutet ska ges statusen av ett 

ägardirektiv. 

Höga Kusten Airport delas med Sollefteå kommun så för flygplatsen är 

förslaget att Kramfors kommuns säkerhetsskyddschef tillika blir  

säkerhetsskyddschef vid flygplatsen och att Sollefteå Kommuns 

säkerhetsskyddschef blir dennes ersättare.  Eftersom flygplatsen delas lika 
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mellan ägarkommunerna kan inte en kommun utan samråd med den andra 

utfärda ägardirektiv. 

Samråd 

Samråd har skett med Sollefteå kommun. 

Beslutsunderlag 

Plan för säkerhetsskydd, KS 2017/467, och delegationsbeslut Utseende av 

säkerhetsskyddschef och ersättare för denne, KS 2019/432.  

Beslutet skickas till 

Krambo AB 

Mediateknik AB 

Höga kusten Airport AB 

Styrman Dnr KS 2020/315 ärende ”Ägardirektiv för bolag ingående i 

kommunhuskoncernen 2021” 
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§ 20 Dnr: KS 2021/141 

Delegation av bemyndigande att meddela föreskrifter 

om förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna 

platser 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Bemyndiga kommunstyrelsen att vid behov fatta tidsbegränsade 

beslut om förbud att vistas på vissa särskilt angivna platser. 

2. Beslutet gäller under den tid som kommunerna har denna rätt i 

enlighet med fastställd förordning.  

Tidigare beslut i ärendet 

2021-04-13 § 29 beslutade kommunstyrelsen att: 

1. Bemyndiga kommundirektören att vid behov fatta tidsbegränsade 

beslut om förbud att vistas på vissa särskilt angivna platser.  

2. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i 

enlighet med förslaget. 

3. Beslutet gäller som längst till 2021-09-30 

Ärendet 

Regeringen beslutade 2021-03-04 om en förordning som ger kommuner rätt 

att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller 

på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en 

påtaglig risk för trängsel. Kommunernas normgivningsmakt har utvidgas 

genom ett nytt kapitel i 8 kap 1 § förordningen om särskilda begränsningar 

för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (2021:8). Regleringen 

trädde i kraft 2021-03-11 och sträcker sig till 2021-09-30. Bestämmelsen ger 

kommunerna en rätt att utfärda förbud att  

 vistas i en park,  

 på en badplats eller  

 på någon annan liknande särskilt angiven plats. 

Med begreppet ”annan liknande särskilt angiven plats” avses att det endast är 

vissa typer av platser som kan omfattas av bemyndigandet. De platser som 
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omfattas är sådana som allmänheten typiskt sett har tillträde till. Men vissa 

platser kan inte omfattas; platser där det bedrivs näringsverksamhet eller 

offentlig verksamhet av mer betydande omfattning, till exempel köpcentrum 

och bibliotek, och platser som framför allt används för att förflytta sig från 

en plats till en annan, t.ex. gågator och bilvägar, fartyg och andra färdmedel. 

Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om ett sådant förbud är att  

 det på platsen ska finnas en påtaglig risk för trängsel,  

 att föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom 

riket, och  

 inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas 

frihet. 

Beslutanderätten utgår från kommunfullmäktige men eftersom ett behov av 

ett sådant förbud kan uppkomma med kort varsel behöver beslutanderätten 

delegeras.  

Innan en kommun meddelar föreskrifter om förbud mot att vistas på en 

särskilt angiven plats ska samråd ske med smittskyddsläkaren och polisen. 

Yttrande  

Johanna Zidén (M) och Malin Svanholm (S) yttrar sig i ärendet.  

Yrkande  

Malin Svanholm (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

Sveriges Kommuners och Regioners information om bemyndigandet för 

kommuner att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas på vissa särskilt 

angivna platser.  

Beslutet skickas till 

Kommundirektören 

Kultur- och fritidsenheten 

Polisen 
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§ 21 Dnr: KS 2021/161 

Godkänna bolagsordningar för Krambo AB, Kramfast 

AB, Kramfors Mediateknik AB samt Kramfors 

Kommunhus AB 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Fastställa bolagsordning för Krambo AB. 

2. Fastställa bolagsordning för Kramfast AB. 

3. Fastställa bolagsordning för Kramfors Mediateknik AB. 

4. Fastställa bolagsordning för Kramfors Kommunhus AB. 

5. Upphäva tidigare bolagsordningar för ovanstående bolag. 

Ärendet 

I Kommunhus styrelse aktualiserades en fråga om så kallad firmateckning 

under 2020.  

Firmatecknare är de personer som har rätt att skriva under i företagets namn, 

med rättslig bindande verkan, ensamma eller tillsammans. 

Om det inte finns begränsningar i bolagsordningen kan styrelsen utse 

särskilda firmatecknare. Det är enskilda personer som, utöver styrelsen, 

företräder aktiebolaget och skriver under exempelvis avtal. Om en särskild 

firmatecknare inte samtidigt sitter i styrelsen kallas den för extern särskild 

firmatecknare. Anmälan ska göras till Bolagsverket. 

I de bolag som ingår i kommunhuskoncernen har sedan länge 

firmateckningsrätten varit reglerad  så att 

1. Firman tecknas av styrelsen 

2. Firman tecknas var för sig av ordförande och VD 

Någon möjlighet att utse extern särskild firmatecknare finns in eftersom det i 

nuvarande bolagsordningar är reglerat. 

 

Nuvarande skrivning: 

§ 14 Firmateckning 
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Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande 

direktör att teckna bolagets firma. 

Styrelsen i Kommunhus AB har redan ändrat så att firman numera utöver 

styrelsen tecknas av ordförande och VD i förening, dvs att båda tillsammans 

måste underteckna de handlingar som omfattas. Motsvarande förändring 

kommer att genomföras i övriga bolag. 

I diskussionen har det framkommit önskemål om att bolagsordningarna bör 

ändras så att även extern särskild firmatecknare kan utses. 

Förslaget är därför att bolagsordningarna för Krambo AB, Kramfast AB, 

Kramfors Mediateknik AB och Kramfors Kommunhus AB ändras så att § 14 

får nedanstående formulering. 

§ 14 Firmateckning 

Styrelsen får bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande 

direktör att teckna bolagets firma, så kallad särskild extern firmatecknare. 

Firmateckning ska utföras av två i förening varav minst en ska vara antingen 

verkställande direktör eller styrelseledamot. 

Samråd 

I processen med framtagande av nya bolagsordningar har bolagens styrelser 

och deras VD varit involverad. 

Beslutsunderlag 

Bolagsordning för Krambo AB  

Bolagsordning för Kramfast AB 

Bolagsordning för Kramfors Mediateknik AB 

Bolagsordning för Kramfors Kommunhus AB 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen (Administrativa enheten) 

Krambo AB 

Kramfast AB 

Kramfors Mediateknik AB 

Kramfors Kommunhus AB 

Revisionen 
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§ 22 Dnr: KS 2021/116 

Motion om upphandling 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendet 

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

att Kramfors kommuns upphandlingspolicy/riktlinjer omarbetas för att 

tydligt underlätta för små och medelstora företag att delta i kommunens 

upphandlingar. Upphandlingsenheten får i uppdrag att se över sina 

upphandlingsförfaranden för att säkerställa att små och medelstora företag 

och organisationer inte missgynnas eller diskrimineras av 

upphandlingskriterier. Kommunens upphandlingsenhet uppmuntrar 

genomförandet av fler innovationsupphandlingar parallellt med 

funktionsupphandlingar. Att kommunstyrelsen utreder förutsättningarna för 

att Kramfors kommun genomför utmaningsrätten. 

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

2021/116). 

Beslutsunderlag 

Anna Strandh Proos (M) och Johanna Zidén (M) motion daterad 2021-02-28 

Beslutet skickas till  

Kommunstyrelsen 
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§ 23 Dnr: KS 2021/190 

Motion om att införa hyrestrappa 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendet 

Peter Andelid (L) har lämnat in en motion om att nya företagare liksom 

inflyttande förtagare till Kramfors Kommun och som hyr lokaler av 

Kramfors kommun eller dess dotterbolag Kramfast AB omfattas av 

punkterna 1-5  

1. Första året betalar företagaren 25 % av marknadshyran i lokaler som hyrs 

av Kramfors Kommun eller av Kramfast AB. 

2. Andra året betalar företagaren 50 % av marknadshyran i lokaler som hyrs 

av Kramfors Kommun eller av Kramfast AB. 

3. Tredje året betalar företagaren 75 % av marknadshyran i lokaler som hyrs 

av Kramfors Kommun eller av Kramfast AB. 

4. Fjärde året och framöver betalar företagaren full marknadshyra 100 % i 

lokaler som hyrs av Kramfors Kommun eller av Kramfast AB. 

5. Hyresgästen/förtagaren ges option att köpa fastigheten där verksamheten 

drivs till bokfört värde. 

 

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

2021/190). 

Beslutsunderlag 

Peter Andelids (L) motion daterad 2021-04-13. 

Beslutet skickas till  

Kommunstyrelsen 
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§ 24 Dnr: KS 2020/204 

Svar på motion om utvärdering av kvarboendestrategin 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Anse motionen besvarad. 

Ärendet 

Ida Stafrin har 2020-03-19 lämnat in en motion till Kommunfullmäktige som 

handlar om utvärdering av kvarboendestrategin. 

I motionen föreslås följande: ” Att utreda om kvarboendestrategin verkligen 

är en hållbar strategi för alla?” 

Motionären skriver i motionen att Kramfors Kommun har höga ambitioner 

om att låta människor bo kvar i sina hem så länge som möjligt. En så kallad 

kvarboendestrategi med en medelålder för att flytta på ett särskilt boende 

som är 87 år. 

Motionären anger att hemtjänstpersonalens tid går till stor del åt till att köra 

bil fram och tillbaka mellan brukare och att det knappast kan anses vara bra 

för varken arbetsmiljö eller klimatet i övrigt. 

Motionären lyfter vikten av att ständigt förbättra vårt arbetssätt och att det 

vore en bra ide att se över kvarboendestrategin utifrån brukarperspektiv 

(intervjuer), arbetsmiljö, kompetenstillgång samt en samhällsekonomisk 

analys. 

2021-02-18 § 7 beslutade välfärdsnämnden föreslå för kommunfullmäktige 

att anse motionen om utvärdering av kvarboendestrategin besvarad.  

2021-03-04-13 § 47 beslutade kommunstyrelsen att inte yttra sig i ärendet. 

Välfärdsnämndens bedömning 

Äldreomsorgen ska enligt portalparagrafen i Socialtjänstlagen (SoL), 1 kap. 

1 §, bedriva en verksamhet som ska bygga på respekt för människors 

självbestämmanderätt och integritet. Med hänvisning till 5 kap. 4 § ska 

omsorgen om äldre inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och 

känna välbefinnande samt verka för att äldre personer får en möjlighet att 

kvalitetssäkrar sitt arbetssätt. Det medför även att äldreomsorgen i Kramfors 

kommun är väl förberedd inför arbetet med att uppnå målbilden i God och 

Nära Vård. 

Socialstyrelsens brukarundersökningar skickas ut varje år till målgruppen. 
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Svaren på undersökningen har genom åren visat att äldreomsorgens brukare i 

Kramfors kommun upplever sig trygga, både i sitt boende och med de 

insatser som tillhandahålls. 

Trots att Kramfors Kommun är en geografiskt vidsträckt kommun, där 

bilkörning krävs till de flesta brukare, används i snitt enbart 12 % av den 

arbetade tiden till resa. Planeringen av hemtjänstinsatser hos brukare och 

transporttiden mellan brukare och grupplokal utförs i verksamhetssystemet 

TES så att arbetet blir effektivt och kvalitetssäkrat, vilket minimerar onödig 

klimatpåverkan och säkerställer en jämn arbetsbelastning. 

Detta till trots tyder utblickar mot kommande år att framtiden kommer att 

ställa nya krav vad gäller behov av andra boendeformer för socialtjänstens 

brukare, en individanpassning av liv och bostad som inte utgår från en 

modell för alla. I kommunens arbete för bostäder och samhällsplanering 

deltar välfärdsnämnden gärna med de inspel och kunskaper förvaltningen har 

i denna fråga. 

Ekonomi och finansiering 

Inte aktuellt 

Samråd 

Inget samråd har skett 

Yttrande  

Ida Stafrin (C) och Gudrun Sjödin (S) yttrar sig i ärendet. 

Yrkande  

Gudrun Sjödin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

Ida Stafrin (C) motion om utvärdering av kvarboendestrategin 2020-03-19 

VN 210218 § 7 Svar på motion om utvärdering av kvarboendestrategin 

Ks 210413 § 47 Yttrande avseende välfärdsnämndens beslut om svar på 

motion om att utvärdera kvarboendestrategin 

Beslutet skickas till 

Motionären 
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§ 25 Dnr: KS 2021/184 

Svar på interpellation om räddningstjänstens pengar 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Lägga interpellationen och svaret med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Interpellant: Peter Andelid (L) 

Svarande: Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande. 

Interpellant: Peter Andelid (L) har lämnar in en interpellation till Malin 

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

diarieförda med diarienummer KS 2021/184 

Ekonomi och finansiering 

Beslutet påverkar inte ekonomin. 

Samråd 

Inget samråd har förts. 

Yttrande  

Malin Svanholm (S), Peter Andelid (L), Jon Björkman (V) och Peder 

Svensson (C) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Interpellation från Interpellant: Peter Andelid (L) daterad 2021-04-08 

Interpellationssvar från Malin Svanholm daterad 2021-04-20 
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§ 26 Dnr: KS 2021/117 

Svar på interpellation om hbtq-personer och trygghet 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Lägga interpellationen och svaret med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Interpellant: Anna Strandh Proos (M) 

Svarande: Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande. 

Anna Strandh Proos (M) har lämnar in en interpellation till Malin Svanholm 

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

med diarienummer KS 2021/117 

Ekonomi och finansiering 

Beslutet påverkar inte ekonomin. 

Samråd 

Inget samråd har förts. 

Yttrande  

Malin Svanholm (S), Anna Strandh Proos (M) och Jon Björkman (V) yttrar 

sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Interpellation från Anna Strandh Proos (M) daterad 2021-02-28 

Interpellationssvar från Malin Svanholm daterad 2021-04-16 
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§ 27 Dnr: KS 2021/175 

Avsägelse (S) som ersättare i bildningsnämnden 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Entlediga Therese Skoglund (S) som ersättare i bildningsnämnden. 

Ärendet 

Therese Skoglund (S) har skriftligen avsagt sig uppdraget som ersättare i 

bildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Therese Skoglunds (S) skriftliga avsägelse daterad 2021-03-30. 

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare  
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§ 28 Dnr: KS 2021/197 

Val av (C) som ersättare i kommunstyrelsen 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Välja Inga-Britt Andersson(C) till ersättare i kommunstyrelsen.  

Ärendet 

Nominering har inkommit att välja Inga-Britt Andersson (C) till ersättare i 

kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Nominering från Ida Stafrin daterad 2021-04-13. 

Beslutet skickas till 

Nämndsekreterare  

HR 
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§ 29 Dnr: KS 2021/76 

Val av (C) som ersättare i Regionala samverkansrådet 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Välja Anders Åkerman (C) till ersättare i Regionala samverkansrådet. 

Ärendet 

2021-02-08 § 9 entledigade kommunfullmäktige Robert Sandström (C) från 

uppdraget som ersättare i Regionala samverkansrådet. Kommunfullmäktige 

har nu att välja en ny förtroendevald till uppdraget. Nominering har 

inkommit att välja Anders Åkerman (C) till ersättare i Regionala 

samverkansrådet. 

Beslutsunderlag 

Nominering från Ida Stafrin daterad 2021-02-04 

Beslutet skickas till 

Nämndsekreterare 

HR 

Region Västernorrland 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

31(38) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-26 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 30 Dnr: KS 2021/76 

Val av (C) som ersättare i Stora samverkansrådet 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Välja Anders Åkerman (C) till ersättare i Stora samverkansrådet. 

Ärendet 

2021-02-08 § 9 entledigade kommunfullmäktige Robert Sandström (C) från 

uppdraget som ersättare i Stora samverkansrådet. Kommunfullmäktige har 

nu att välja en ny förtroendevald till uppdraget. Nominering har inkommit att 

välja Anders Åkerman (C) till ersättare i Stora samverkansrådet. 

Beslutsunderlag 

Nominering från Ida Stafrin daterad 2021-02-04 

Beslutet skickas till 

Nämndsekreterare 

HR  

Region Västernorrland 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

32(38) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-26 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 31 Dnr: KS 2021/218 

Avsägelse (V) som ledamot i arvodesberedningen 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Entlediga Leif Georgsson (V) som ledamot i arvodesberedningen. 

Ärendet 

Leif Georgsson (V) har skriftligen avsagt sig uppdraget som ledamot i 

arvodesberedningen. 

Beslutsunderlag 

Leif Georgssons (V) skriftliga avsägelse daterad 2021-04-19. 

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

33(38) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-26 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 32 Dnr: KS 2021/221 

Val av (V) som ledamot i arvodesberedningen 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Välja Nina Orefjärd (V) till ledamot i arvodesberedningen.  

Ärendet 

Nominering har inkommit att välja Nina Orefjärd (V) till ledamot i 

arvodesberedningen. 

Beslutsunderlag 

Nominering från Eva Tånneryd daterad 2021-04-21. 

Beslutet skickas till 

Nämndsekreterare  

HR 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

34(38) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-26 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 33 Dnr: KS 2021/230 

Val av (C) som ersättare i bildningsnämnden 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Välja Linda Sewell (C) till ersättare i bildningsnämnden. 

Ärendet 

Nominering har inkommit att välja Linda Sewell (C) till ersättare i 

bildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Nominering från Ida Stafrin daterad 2021-04-23. 

Beslutet skickas till 

Nämndsekreterare  

HR 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

35(38) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-26 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 34 Dnr: KS 2021/232 

Val av (C) som 2:e vice ordförande i 

kommunfullmäktige 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Välja Peder Svensson (C) till 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige. 

Ärendet 

Nominering har inkommit att välja Peder Svensson (C) till 2:e vice 

ordförande i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Nominering från Ida Stafrin daterad 2021-04-23. 

Beslutet skickas till 

Nämndsekreterare  

HR 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

36(38) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-26 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 35 Dnr: KS 2021/233 

Val av (S) som ersättare i bildningsnämnden 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Välja Ulrike Schwinn (S) till ersättare i bildningsnämnden.  

Ärendet 

Under förutsättning att fullmäktige entledigar Therese Skoglund som 

ersättare i bildningsnämnden har fullmäktige att välja en ny förtroendevald 

till uppdraget.  

Beslutsunderlag 

Nominering från Åsa Sjölander daterad 2021-04-24. 

Beslutet skickas till 

Nämndsekreterare  

HR 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

37(38) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-26 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 36 Dnr: KS 2021/20 

Delgivning 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Notera delgivningarna till protokollet 

Ärendet 

1. BN 210217 § 2 Skolchefens rapport  

 2. BN 210324 § 15 Skolchefens rapport  

 3. BN 210324 § 20 Uppföljning av systematisk arbetsmiljöarbete 2020  

 4. Dom i ärende om laglighetsprövning, bolagens redovisning av 

klimatpåverkan, mål nr 1154-20 

 5. Förbundsdirektionens protokoll 210316  

 6. Förbundsdirektionens protokoll 210324  

 7. Granskning av bokslut och årsredovisning 2020-12-31  

 8. Granskning av bokslut och årsredovisning 2020-12-31, Räddningstjänsten 

Höga kusten - Ådalen  

 9. Granskning av ekonomirutiner  

 10. Grundläggande granskning - sammanfattning  

 11. Justerat protokoll bildningsnämnden 16 december  

 12. Välfärdsförvaltningen-uppföljning-2021-02-17  

 13. VN 210325 § 19 Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2020  

 14. Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete 2020 - 

Bildningsförvaltningen  

 15. Uppföljande granskning utbetalningsrutiner - sammanfattning 

 16. Underlag uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete 2020  

 17. Styrelseprotokoll Kramfast AB 23 mars 2021  

 18. Styrelseprotokoll Krambo AB 23 mars 2021  

 19. Styrelseprotkoll Kommunhus AB 26 mars 2021  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

38(38) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-26 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 20. Skolchefens rapport januari 2021  

 21. Statistikrapport ej verkställda kvartal 4  

 22. Skolchefens rapport februari 2021  

 23. Samordningsforbundet Verksamhetsplan 2021  

 24. Samordningsforbundet Styrelseprotokoll 210326  

 25. Protokoll ÖFN 2021-03-26 - webb utan sekretess  

 26. Protokoll VN 25 mars - utan sekretess  

 27. Protokoll VN 2021-02-18 § 3 Uppföljning 2021  

 28. Protokoll VN 18 februari  

 29. Protokoll PN 2021-02-24  

 30. Protokoll KSAU 30 mars  

 31. Protokoll KS 13 april  

 32. Protokoll förbundsdirektionen 210226  

 33. KTM 210324 § 29 Preliminärt genomförandebeslut av bussupphandling 

2022  

 34. Ks 210413 § 31 Yttrande i frågan om ny förskola i centrala Kramfors  

 35. Kommunledningsförvaltningens rapport 2021-04-13 

 36. justerat protokoll pn 2021-02-24 

 37. Justerat protokoll krambo-2021-02-05  

 38. Justerat protokoll HKA 2021-01-20  

 39. Justerat Protokoll BN 2021-03-24  

 40. Justerat protokoll BN 2021-02-17  

 41. Justerat Protokoll Mediateknik AB 2021-03-23  

 42. Justerat Protokoll arvodesberedningen 2021-03-31  

 43. RS 210319 § 71 Uppsägning av styrande dokument för den regionala 

kollektivtrafiken 


