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§ 105 Dnr KS 2019/82 

Allmänhetens frågestund 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga frågorna med svaren till 

handlingarna. 

Ärendet 

Under allmänhetens frågestund ställdes dessa frågor: 

- Inga frågor ställdes under allmänhetens frågestund.  
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§ 106 Dnr KS 2019/76 

Information  

Beslut 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige får ta del av följande information: 

- Bertil Viklund, revisionen informerar om granskning av 

konsulttjänster. 

- Per Eriksson, VD Krambo AB och Kramfast AB informerar om deras 

verksamhet och ekonomi.  
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§ 107 Dnr: KS 2019/472 

Godkänna bolagsordning för det vilande bolaget 

Kramfors Industri AB (org.nr 556761-1875) 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Fastställa bolagsordning för Kramfors Industri AB.  

2. Upphäva tidigare bolagsordning, antagen i kommunfullmäktige 

2019-05-27 § 61.  

3. Uppdra till styrelsen i Kramfors Kommunhus AB att återkomma till 

kommunfullmäktige om man i framtiden vill använda det vilande 

bolaget i något sammanhang. 

Ärendet 

Ärendet gäller Kramfors Industri AB med organisationsnummer 556761-

1875. Bolagsverket har lämnat ett föreläggande (2019-08-06 ärende 

354100/2019) där de begär en kopia av bolagets bolagsordning. Av 

föreläggandet framgår att det om bolagets lägsta antal ledamöter är lägre än 

tre måste det finnas en suppleant. Av dessa anledningar behöver en ny 

bolagsordning antas. 

Samråd 

I processen med framtagande av denna bolagsordning har Per Eriksson varit 

involverad. Dessutom har Ola Asplund, Revisor på företaget Baker Tilly och 

Bolagsverket varit delaktiga. 

Beslutsunderlag 

Bolagsordning för Kramfors Industri Aktiebolag AB  

Bolagsverket, föreläggande, ärendenummer 354100-2019 

Beslutet skickas till 

Krambo AB 

Kramfast AB 
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Kramfors Kommunhus AB 

Revisionen 
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§ 108 Dnr: KS 2019/501 

Svar på interpellation om kommunkonst 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Bordlägga interpellationen och svaret till kommunfullmäktiges sammanträde 

den 28 oktober 2019. 

Ärendet 

Interpellant: Svante Ivarsson (L) 

Svarande: Jan Sahlén (S), kommunstyrelsens ordförande 

Svarande Jan Sahlén (S) har anmält förhinder och deltar inte i 

kommunfullmäktiges sammanträde 23 september 2019, besvarandet av 

interpellationen bör därför bordläggas till nästkommande 

kommunfullmäktige.  

Yttrande  

Svante Ivarsson (L) yttrar sig.  

Beslutsunderlag 

Svante Ivarsson (L) interpellation daterad 2019-09-06 
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§ 109 Dnr: KS 2019/502 

Svar på interpellation om koldioxidplan 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Bordlägga interpellationen och svaret till kommunfullmäktiges sammanträde 

den 28 oktober 2019. 

Ärendet 

Interpellant: Svante Ivarsson (L) 

Svarande: Jan Sahlén (S), kommunstyrelsens ordförande 

Svarande Jan Sahlén (S) har anmält förhinder och deltar inte i 

kommunfullmäktiges sammanträde 23 september 2019, besvarandet av 

interpellationen bör därför bordläggas till nästkommande 

kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Svante Ivarsson (L) interpellation daterad 2019-09-06 
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§ 110 Dnr: KS 2019/500 

Svar på interpellation om småföretagare 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Bordlägga interpellationen och svaret till kommunfullmäktiges sammanträde 

den 28 oktober 2019. 

Ärendet 

Interpellant: Svante Ivarsson (L) 

Svarande: Jan Sahlén (S), kommunstyrelsens ordförande 

Svarande Jan Sahlén (S) har anmält förhinder och deltar inte i 

kommunfullmäktiges sammanträde 23 september 2019, besvarandet av 

interpellationen bör därför bordläggas till nästkommande 

kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Svante Ivarsson (L) interpellation daterad 2019-09-06 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(38) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-23 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 111 Dnr: KS 2019/503 

Svar på interpellation om arbetsterapeuter i 

hemtjänsten 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Lägga interpellationen och svaret med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Interpellant: Svante Ivarsson (L) 

Svarande: Gudrun Sjödin (S), välfärdsnämndens ordförande 

Svante Ivarsson (L) har lämnat in en interpellation till Gudrun Sjödin (S), 

välfärdsnämndens ordförande. Interpellationen och svaret är diarieföra med 

diarienummer KS 2019/503. 

Yttrande  

Svante Ivarsson (L), Gudrun Sjödin (S) och Eva Lygdman (S) yttrar sig  

Beslutsunderlag 

Svante Ivarsson (L) interpellation daterad 2019-09-06 

Interpellationssvar till Svante Ivarsson (L) daterad 2019-09-16 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(38) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-23 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 112 Dnr: KS 2018/745 

Svar på motion om attraktiva områden för 

villabebyggelse 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige. 

Beslut 

Avslå motionen. 

Ärendet 

Liberalerna har genom Svante Ivarsson lämnat in en motion, daterad 2018-

11-10, i kommunfullmäktige. I motionen föreslås: 

”Att kommunfullmäktige ger berörda förvaltningar i uppdrag att med 

bygg- och miljöavdelningen påbörja arbetet med att skapa attraktiva 

områden för småhusbyggande med det uttalade syftet att få till stånd 

en inflyttning till kommunens olika delar.” 

Motionen har överlämnats till kommunstyrelsen för beredning.  

Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar anger att varje 

kommun med riktlinjer ska planera för bostadsförsörjningen i kommunen. 

Dessa ska exempelvis innehålla mål för bostadsbyggande och planerade 

insatser för att nå uppsatta mål. Detta tar sig ofta uttryck i kommunala 

bostadsförsörjningsprogram, som ska användas som underlag för 

kommunernas arbete med planläggning.  

Kramfors kommun har ett, av kommunfullmäktige antaget, 

bostadsförsörjningsprogram. Programperioden sträcker sig mellan åren 

2016-2019. Programmet är således ännu aktuellt. En tillhörande 

handlingsplan är likaså fastställd, innehållandes åtgärder som ska verka för 

programmets måluppfyllelse. Tillsammans anger dessa handlingar 

prioriteringar och en samlad helhetsbild över kommunens arbete med 

bostadsförsörjning, utifrån vilka förvaltningar och bolag samverkar.  

Den åtgärd som pekas på i motionen är ingen uttalad åtgärd i 

bostadsförsörjningsprogrammets handlingsplan. Fokus i handlingsplanen 

ligger snarare på att främja byggnationen av flerbostadshus. Detta beror på 
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att det främst var dessa typer av bostäder som det bedömdes finnas en brist 

på då programmet upprättades. Det är även sådana bostäder som främst 

efterfrågas av svagare grupper på bostadsmarknaden (som särskilt har 

beaktats i bostadsförsörjningsprogrammet och dess handlingsplan), som 

ungdomar, studerande, nyanlända men även av äldre i form av exempelvis 

komfortboenden. En planering för och byggnation av flerbostadshus kan 

samtidigt leda till att vakanta småhus efterlämnas. Detta möjliggör en 

rörlighet på bostadsmarknaden, så kallade flyttkedjor, vilket kan komma nya 

kommuninvånare som efterfrågar andra boendeformer till gagn. Ett resultat 

av denna prioritering är att fyra detaljplaner tagits fram under 

programperioden som möjliggör cirka 50 bostäder i flerbostadshus, och den 

påbörjade detaljplanen avseende seniorboende vid Nordingråvallen förväntas 

medföra cirka 30 bostäder. Vid en framtida revidering av kommunens 

bostadsförsörjningsprogram är det möjligt att se över ovan nämnd 

prioritering.  

En planprocess för ett tematiskt tillägg för landsbygdsutveckling i strandnära 

lägen (LIS) är dock i sitt slutskede. Detta arbete är i linje med det 

motionären efterfrågar, det vill säga en planläggning av attraktiva områden 

på landsbygden för exempelvis bostadsbyggande där faktorer som närhet till 

service och kommunikationer m.m. har vägts in. Kramfors kommun 

marknadsför även befintliga kommunala småhustomter som är till salu på 

kommunens hemsida. Dessa tomter återfinns i merparten av kommunens 

distrikt; Vibyggerå, Ullånger, Nordingrå, Nora, Skog, Gudmundrå, 

Ytterlännäs, Bjärtrå, Dal och Torsåker. 

Innan en revidering av kommunens nuvarande bostadsförsörjningsprogram 

och handlingsplan initieras bör arbetet med kommunens bostadsförsörjning 

fortsatt bedrivas planenligt för att kunna fullfölja rådande ambitioner utifrån 

tidigare beslut.  

Samhällsavdelningen anser sammanfattningsvis att motionen bör avslås 

eftersom uppdrag kopplade till bostadsförsörjning bör kunna härledas till 

kommunens bostadsförsörjningsprogram. Det motionären efterfrågar bedöms 

dessutom redan pågå inom ramen för framtagandet av det tematiska tillägget 

för LIS, och kompletteras av marknadsföring av befintliga kommunala 

tomter.  

Ekonomi och finansiering 

Detta beslut har inga ekonomiska effekter.  
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Måluppfyllelse 

Detta beslut innebär att ambitionerna i kommunens strategidokument för 

bostadsförsörjning ej frångås.  

Samråd 

Miljö- och byggavdelningen. 

Yttrande 

Svante Ivarsson (L) och Malin Svanholm (S) yttrar sig  

Yrkande  

Svante Ivarsson (L) yrkar bifall till motionen 

Malin Svanholm (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Propositionsordning  

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till 

kommunstyrelsens förslag och bifall Svante Ivarssons (L) förslag. 

Propositionsordningen godkänns. Ordförande finner att fullmäktige bifaller 

Kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

Motion om attraktiva områden för villabebyggelse, Svante Ivarsson (L), 

2018-11-10.  

Beslutet skickas till 

Samhällsavdelningen 

Miljö- och byggavdelningen 

Motionären 
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§ 113 Dnr: KS 2018/500 

Svar på motion om bredband till gruppboenden 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige. 

Beslut 

Avslå motionen. 

Ärendet 

Centerpartiet har genom Bertil Böhlin lämnat in en motion, daterad 2018-07-

28, i kommunfullmäktige. I motionen föreslås: 

”Att Kramfors kommunfullmäktige uppdrar till berörda instanser att 

ombesörja att våra gruppboenden förses med ett fungerande 

bredband/wifi som varje brukare som vill kan ansluta sig till.” 

Motionen har överlämnats till kommunstyrelsen för beredning.  

Dåvarande BAS-nämnden tog under 2018 beslut om att anta en 

handlingsplan för digitalisering och välfärdsteknik. I denna framgår att 

trådlöst nätverk ska installeras under 2019 i verksamheterna inom 

funktionsstöd. Detta innebär att brukarnas behov av tillgång till internet, 

innefattandes digital media, Skype, Facebook samt anslutning av kognitiva 

hjälpmedel med mera, kommer att tillgodoses.  

Motionen bör avslås eftersom ett beslut i enlighet med motionärens förslag 

redan har fattats, och ett arbete i linje med motionens innehåll har initieras.  

Ekonomi och finansiering 

Detta beslut har inga ekonomiska effekter. Installationen av trådlöst nätverk 

är en del av en satsning som finansieras av statliga stimulansmedel för 

digitalisering och välfärdsteknik som erhölls under 2018.  

Måluppfyllelse 

Detta beslut påverkar ej måluppfyllelsen i viljeinriktningen eller de 

kommunövergripande målen. 
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Samråd 

Samråd har förts med Välfärdsförvaltningen och Produktionsförvaltningen.  

Yttrande  

Bertil Böhlin (C), Malin Svanholm (S) och Gudrun Sjödin (S) yttrar sig.  

Yrkande  

Gudrun Sjödin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 

Motion om bredband-wifi till gruppboende, Bertil Böhlin (C), 2018-07-28.  

Beslutet skickas till 

Samhällsavdelningen 

Välfärdsförvaltningen 

Produktionsförvaltningen 

Motionären 
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§ 114 Dnr: KS 2019/110 

Svar på motion om minskad administration 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Bifalla motionen. 

Ärendet 

Bo Grafström (KD) har lämnat in en motion om att Kramfors ska arbeta sig 

bort från New public management (NPM) och minska administrationen. 

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

2019/110). 

Kramfors kommun har påbörjat en förändringsresa när det gäller modellen 

för hur vi styr och leder kommunen. Vi vill komma från New Public 

management (NPM) och sträva efter att styrningen ska vara enkel, tydlig och 

baserad på tillit – tillit under ansvar – och motverka administrativa pålagor. 

Regelverk och delegationsordningar ska vara tydliga och klara.  

I vissa fall av kommunal verksamhet ställs det dock krav på tydlig 

målstyrning från kontrollinstanser, lagar och förordningar och då arbetar 

kommunen enligt dessa. Exempel på det är det kvalitetsledningssystem som 

lagstiftningen kräver inom Välfärdsnämndens ansvarsområde. 

Vår ekonomi är ansträngd och våra kostnader måste minska. 

Verksamheterna behöver därför fokusera mer på sina processer för att arbeta 

smartare och spara resurser. Professionerna måste finnas för 

kärnverksamheterna och ska ägna sig åt det de är utbildade för. 

Administratörer behövs också eftersom det ofta är mindre kostsamt med en 

administratör än en högskoleutbildad handläggare, och genom att arbeta 

tvärprofessionellt kan kostnaderna hållas tillbaka och kanske också minska, 

samtidigt som kvaliteten på utfört arbete ökar. Det finns även ett ekonomiskt 

resonemang bakom detta: Rätt kompetens ska göra rätt saker!  

Det kräver även en tilltro från politisk nivå att tjänstepersoner, såväl chefer 

som medarbetare, vet att göra rätt saker och göra saker rätt.  
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Yttrande  

Bo Grafström (KD) yttrar sig. 

Yrkande  

Bo Grafström (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 

Bo Grafströms motion, 2019-01-24 

Beslutet skickas till 

Bo Grafström 
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§ 115 Dnr: KS 2018/394 

Svar på motion om social investeringsfond 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Avslå motionen. 

Ärendet 

Jonne Norlin har lämnat en motion där han yrkar på att en social 

investeringsfond ska inrättas. Fonden ska arbeta med tidiga och 

förebyggande insatser och medel ska kunna sökas både från kommunens 

verksamheter och utomstående ideella föreningar. Medel till fonden ska tas 

av kommunens vinst. 

Den vinstnivå som kommunen behöver bestäms i de finansiella målen. De är 

satta för att garantera kommunens långsiktiga betalningsförmåga. Pengar 

som tas av vinsten måste också borträknas från vinsten eftersom dessa medel 

ska användas och inte konsolidera ekonomin. Den totala vinsten måste 

därmed höjas för att klara denna överföring. I praktiken innebär det att 

kommunen viker ett budgetutrymme som tränger undan annan verksamhet 

på samma sätt som alla nya satsningar gör. Om fonden ska vara en egen 

juridisk person tillkommer kostnader för administration, styrelsemöten 

(arbetstid även om inget arvode utgår) samt revision. Om det går att hitta ett 

ekonomiskt utrymme och åtgärden är prioriterad är det effektivaste sättet att 

lägga in det i kommunens budget. På samma sätt som för övriga bidrag kan 

riktlinjer styra. 

Den politiska majoriteten i kommunen ser socialt företagande som något 

positivt för Kramfors kommun. För närvarande finns inget extra ekonomiskt 

utrymme för detta. När ekonomin förbättras är  majoriteten villig att lyfta 

frågan på nytt.  

Ekonomi och finansiering 

Om motionen avslås uppstår inga kostnader. Om motionen beviljas måste 

insatsen finansieras via budgetbeslut 
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Måluppfyllelse 

Måluppfyllelsen påverkas inte.  

 

Samråd 

Inget samråd har hållits. 

Yttrande  

Anna Strand Proos (M) och Malin Svanholm (S) yttrar sig. 

Yrkande  

Malin Svanholm (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 

Jonne Norlins motion om social investeringsfond 

Beslutet skickas till  

Motionären 
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§ 116 Dnr: KS 2019/453 

Medborgarförslag – förbättra återvinningsstationen i 

Nordingrå 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Överlämna förslaget till produktionsnämnden för beredning  

Ärendet 

Klas Hjelte har lämnat in ett förslag om att miljön och skyltningen vid 

återvinningsstationen i Nordingrå bör förbättras. 

Förslaget innehåller även önskemål om förbättrad tömning och städning vid 

återvinningsstationen, detta är dock inte en kommunal angelägenhet utan 

sköts av FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen).  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag daterat 2019-07-15 från Klas Hjelte 

Beslutet skickas till 

Produktionsnämnden 
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§ 117 Dnr: KS 2018/440 

Svar på medborgarförslag om att kommunen verkar för 

etablering av tankstation för gas 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Bifalla medborgarförslaget och godkänna svarsbrevet.  

Ärendet 

Thomas Sahlén föreslår i ett medborgarförslag (dnr KS 2018/440) att 

Kramfors kommun skall verka för etablering av en tankstation för gasbilar i 

Kramfors i syfte att öka kommuninvånarnas möjligheter att leva mer 

miljövänligt.  

Biogas är en miljövänlig och kretsloppsslutande energikälla när det görs på 

lokalt matavfall, vilket det finns möjligheter till i Västernorrland. Det gör 

biogas till ett ypperligt drivmedel, som en viktig komponent i mångfalden av 

fossilfria drivmedel, i ett hållbart samhälle nu och i framtiden.  

Förslaget ligger i linje med kommunens hållbarhetssatsningar och kommer 

att tas med som en del i hållbarhetsarbetet framgent. Därav kommer 

Kramfors kommun att verka för att lämplig kommersiell aktör etablerar en 

tankstation med biogas för gasbilar i Kramfors. 

Yttrande  

Svante Ivarsson (L), Rainor Melander (S) och Jon Björkman (V) yttrar sig  

Yrkande  

Rainor Melander (S), Jon Björkman (V) och Svante Ivarsson (L) yrkar bifall 

till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag Thomas Sahlén dnr KS 2018/440. 

Svarsbrev 
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Beslutet skickas till 

Thomas Sahlén  

Samhällsavdelningen 
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§ 118 Dnr: KS 2018/66 

Svar på medborgarförslag om differentierad VA-taxa 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Avslå medborgarförslaget och godkänna svarsbrevet. 

Ärendet 

Ett medborgarförslag (Dnr KS 2018/606) har inkommit som föreslår 

differentierad VA-taxa för fritidsboende och permanentboende.  

I Kramfors kommuns VA-taxa dat. 2019-01-01 § 12 slås fast 

”Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till 

fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet 

vattenförbrukningen tillsvidare inte skall fastställas genom mätning, tas 

avgift enligt 12.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 180 m3/lägenhet och 

år i permanentbostad och med 20 m3/lägenhet och år för fritidsbostad.”  

I gällande taxa är permanentboende och fritidsboende differentierade. En 

fritidsbostad bedöms förbruka en mindre mängd vatten eftersom 

nyttjandeperioden är kortare. 

Gällande för både fritidsboenden och permanentboende är att de ska betala 

fast avgift som ska spegla fastighetens nytta av VA-anslutningen. Därför kan 

inte fasta avgiften differentieras. VA-kollektivet uppbär kostnader året runt 

med drift och underhåll av vatten- och avloppsverk, förnyelse av 

ledningsnät, administration och fakturering. Detta för att säkerställa att den 

dag kunden väljer att bruka den allmänna VA-anläggningen så levereras 

vattnet enligt livsmedelsverkets krav samt avloppsvattnet omhändertas i 

avloppsreningsverken enligt miljöbalkens krav. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, Marita Möller, 2018-09-18 

PN 190613 § 30 Medborgarförslag om differentierad VA-taxa 

KS 190910 § 121 Yttrande avseende produktionsnämndens beslut om svar 

på medborgarförslag om differentierad VA-taxa 
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Svarsbrev 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Marita Möller 
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§ 119 Dnr: KS 2018/501 

Svar på medborgarförslag om inköp av rullstolsgunga 

till central lekplats i Kramfors 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Bifalla medborgarförslaget och godkänna svarsbrevet. 

Ärendet 

Stefan Lindqvist lämnade 2018-08-01 in ett medborgarförslag där han 

lämnade önskemål om inköp av rullstolsrunga på lämplig central lekplats i 

Kramfors.  

Enligt Lindqvist är det ett stort antal personer som är helt eller delvis 

beroende av rullstol för att kunna röra sig i samhället. 

För att göra Kramfors kommun till ett bättre och mer inkluderande samhälle 

är det en nödvändighet att öka livskvaliteten för denna grupp av medborgare.  

Under 2018 satsades det på en ny lekplats i Hagaparken samtidigt som 

lekplatsen på Solvägen stängdes av åldersskäl. I projektet var anpassning av 

rörelsehindrade ett villkor. Samtliga lekredskap som monterades var 

anpassade för funktionshindrade. Att inte en rullstolsgunga monterades vid 

uppförandet av lekplatsen berodde på att budgeten inte var tillräcklig vid den 

tidpunkten. I nämndens verksamhetsplan för 2019 finns därför installationen 

av en rullstolsrunga med som aktivitet. 

Produktionsnämnden beslutade 2019-02-20 § 12 att föreslå 

kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget. 

Ekonomi och finansiering 

Kostnaden beräknas uppgå till 300 000 kronor för inköp och montering av 

gunga/karusell samt återställning av mark i anslutning till lekplatsen. Medel 

anvisas från ordinarie investeringspengar ”upprustning av lekplatser”. 
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Måluppfyllelse 

Genomförandet av medborgarförslaget bidrar till uppfyllelse av 

kommunfullmäktiges mål Kramfors upplevs som välkomnande och tryggt.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag daterat 2018-08-01 från Stefan Lindqvist 

Produktionsnämnden 190220 § 12 

Ks 190910 § 122 Yttrande avseende svar på medborgarförslag om inköp av 

rullstolsgunga 

Svarsbrev 

Beslutet skickas till 

Stefan Lindqvist  

Tekniska avdelningen 
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§ 120 Dnr: KS 2019/433 

Avsägelse (C) som ledamot i kommunstyrelsen och 

ersättare i kommunfullmäktige. 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige  

Beslut 

1. Entlediga Jessica Ulander (C) som ledamot i kommunstyrelsen och 

ersättare i kommunfullmäktige. 

2. Hemställa hos länsstyrelsen om ny röstuppräkning 

Ärendet 

Jessica Ulander (C) har skriftligen avsagt sig uppdragen som ledamot i 

kommunstyrelsen och ersättare i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Jessica Ulanders (C) avsägelse 2019-06-24 

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare  

Länsstyrelsen 
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§ 121 Dnr: KS 2019/434 

Avsägelse (S) som ledamot i bildningsnämnden. 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige  

Beslut 

Entlediga Siv Sachs (S) som ledamot i bildningsnämnden. 

Ärendet 

Siv Sachs (S) har skriftligen avsagt sig uppdraget som ledamot i 

bildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Siv Sachs (S) avsägelse 2019-06-17 

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare 
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§ 122 Dnr: KS 2019/471 

Avsägelse (S) som vice ordf. i kommunfullmäktige, 

ledamot i kommunfullmäktige samt ordförande i 

valberedningen. 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige  

Beslut 

1. Entlediga Eleonora Asplund (S) som vice ordförande i 

kommunfullmäktige, ledamot i kommunfullmäktige samt ordförande 

i valberedningen. 

2. Hemställa hos länsstyrelsen om ny röstuppräkning 

Ärendet 

Eleonora Asplund (S) har skriftligen avsagt sig uppdragen som vice 

ordförande i kommunfullmäktige, ledamot i kommunfullmäktige samt 

ordförande i valberedningen. 

Beslutsunderlag 

Eleonora Asplunds (S) avsägelse 2019-08-14 och 2019-08-19 

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare  

Länsstyrelsen 
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§ 123 Dnr: KS 2019/489 

Avsägelse (V) som ersättare i Kommunalförbundet 

Partnerskap Inland- Akademi Norr  

Slutlig beslutsinstans  

Kommunfullmäktige  

Beslut 

Entlediga Christina Olofsson (V) som ersättare i Kommunalförbundet 

Partnerskap Inland – Akademi Norr.  

Ärendet 

Christina Olofsson (V) har skriftligen avsagt sig uppdraget som ersättare i 

Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr. 

Beslutsunderlag 

Christina Olofssons avsägelse 2019-08-27 

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare 
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§ 124 Dnr: KS 2019/519 

Val av (V) som ersättare i Kommunalförbundet 

Partnerskap Inland- Akademi Norr  

Slutlig beslutsinstans  

Kommunfullmäktige  

Beslut 

Välja Petra Ödling (V) som ersättare i Kommunalförbundet Partnerskap 

Inland – Akademi Norr.  

Ärendet 

Nominering av Petra Ödling som ersättare i Kommunalförbundet 

Partnerskap Inland – Akademi Norr har inkommit från Vänsterpartiet.  

Beslutsunderlag 

Nominering har inkommit från Eva Tånneryd (V) 2019-09-11.  

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare 
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§ 125 Dnr: KS 2019/524 

Avsägelse (C) som gruppledare i kommunfullmäktige, 

ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i 

kommunstyrelsen 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige  

Beslut 

1. Entlediga Hans Hedlund (C) som gruppledare i kommunfullmäktige, 

ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i kommunstyrelsen. 

2. Hemställa hos länsstyreslen om ny röstuppräkning  

Ärendet 

Hans Hedlund (C) har skriftligen avsagt sig uppdragen som gruppledare i 

kommunfullmäktige, ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i 

kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Hans Hedlunds (C) avsägelse 2019-09-17 

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare  

Länsstyrelsen 
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§ 126 Dnr: KS 2019/534 

Val av (C) till gruppledare i kommunfullmäktige 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 

Välja Robert Sandström (C) till gruppledare för Centerpartiet i 

kommunfullmäktige, för återstoden av mandatperioden. 

Ärendet 

Under förutsättning att kommunfullmäktige 2019-09-23 beslutar att 

entlediga Hans Hedlund (C) som gruppledare för Centerpartiet i 

kommunfullmäktige, har kommunfullmäktige att utse en ny förtroendevald 

till uppdraget. Nominering har inkommit på val av Robert Sandström (C) till 

gruppledare för Centerpartiet i kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 

Nominering har inkommit från Ida Stafrin (C) 2019-09-22 

Beslutet skickas till 

Ledamoten 

HR 

Nämndsekreterare 
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§ 127 Dnr: KS 2019/535 

Val av (V) till vice ordförande i kommunfullmäktige 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 

Välja Eva Tånneryd (V) till vice ordförande i kommunfullmäktige 

Ärendet 

Under förutsättning att kommunfullmäktige 2019-09-23 beslutar att 

entlediga Eleonora Asplund (S) som vice ordförande kommunfullmäktige, 

har kommunfullmäktige att utse en ny förtroendevald till uppdraget. 

Nominering har inkommit på val av Eva Tånneryd (V) till vice ordförande i 

kommunfullmäktige. 

Beslutet skickas till 

Ledamoten 

HR 

Nämndsekreterare 
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§ 128  

Delgivningar 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Lägga delgivningarna till handlingarna. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige får ta del av följande: 

1. Beslut om ansvarsfrihet år 2018 för direktionen i Partnerskap Inland - 

Akademi Norr 

2. Justerat protokoll - Produktionsnämnden 13 juni 2019 

3. Justerat protokoll Bildning AU 11 september 

4. Justerat protokoll Bildningsämnden 2019-06-26 

5. Justerat protokoll HKA 29 maj 

6. Justerat protokoll KS 10 september 

7. Minnesanteckningar presidemöte 2019-09-09 

8. Protokoll KSAU 25 juni- webb utan sekretess 

9. Protokoll KSAU 2019-09-03 

10. Protokoll Partnerskap Inland-Akademi Norr, Direktionen 2019-02-15 

11. Protokoll ÖFN 2019-08-23 webb utan sekretess 

12. Revisionsberättelse för år 2018 

13. Årsredovisning 2018 

14. Justerat protokoll - Produktionsnämnden 12 september 2019 


