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Närvarolista 

Beslutande ledamöter Peter Hedberg (S) 
Malin Svanholm (S) 
Jan Sahlén (S) 
Eva Lygdman (S), §§ 19-- 21 och §§ 23 – 52 
Kurt Larsson (S), § 22, tjänstgörande ersättare 
Thomas Näsholm (S),  §§ 19 – 20 
Carl-Gunnar Krooks (S), tjänstgörande ersättare § 21 och §§ 23 -- 52  
Tomas Litström (S), § 22, tjänstgörande ersättare 
Gudrun Sjödin (S) 
Therese Skoglund (S) 
Eleonora Asplund (S) 
Robert Larsson (S) 
Siw Sachs (S) 
Rolf Eriksson (S)  
Kristina Löfroth (S),  §§ 19 – 20 
Susanne Viklund (S), tjänstgörande ersättare § 21 och §§ 23 -- 52  
Katariina Haukirauma (S), § 22, tjänstgörande ersättare 
Rainor Melander (S) 
Kerstin Frånlund (S) 
Grels Johansson (S) 
Göran Molin (S), tjänstgörande ersättare 
Matrin Böhlenius (S), §§ 19 -- 21 och §§ 23 – 52 
Per Eric Larsson (S), § 22, tjänstgörande ersättare 
Ida Stafrin (C) 
Inga-Britt Andersson (C), tjänstgörande ersättare 
John Lundström (C), tjänstgörande ersättare 
Jessica Ulander (C), tjänstgörande ersättare 
Ann-Christin Näsholm (C), §§ 19 -- 21 och §§ 23 -- 52 
Vakant (C) 
Annika Östman (C), §§ 19 -- 21 och §§ 23 -- 52 
Clyde Lindström (C) 
Jon Björkman (V) 
Nina Orefjärd (V) 
Ingmari Georgsson (V), tjänstgörande ersättare 
Karl-Johan Rahm (V) 
Eva Tånneryd (V) 
Ulla Olofsson (V), §§ 19 -- 21 och §§ 23 -- 52 
Svante Jönsson (V), § 22, tjänstgörande ersättare 
Ove Källström (SD) 
Gunnel Nordin (SD) 
Stefan Bergman (SD), tjänstgörande ersättare 
Mark Collins (SD) 
Kennerth Backlund (SD), tjänstgörande ersättare 
Anna Proos (M), §§ 19 -- 21 och §§ 23 – 52 
Lillemor Zidén (M), § 22, tjänstgörande ersättare 
Mario Trümper (M), §§ 19 -- 21 och §§ 23 -- 52 
Johanna Sjöblom (M) 
Bo Grafström (KD) 
Svante Ivarsson (L)  
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Ej beslutande ersättare Linda Wester (S) 
Johanna Zidén (M) 
Elisabeth Öhman (KD) 
Peter Andelid (L) 
Matts Söderberg (L) 
 
 

Övriga närvarande Tjänstemän 
Billy Sjölén, nämndsekreterare 
Erika Sjögren, nämndsekreterare 
Bertil Wiklund, revisor 
 

 Övriga  
Allmänhet 
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Voteringsresultat §21 Ja Nej Avstår 
Peter Hedberg (S) x 

  

Malin Svanholm (S) x 
  

Jan Sahlén (S) x 
  

Eva Lygdman (S) x 
  

Susanne Viklund (S) x 
  

Gudrun Sjödin (S) x 
  

Therese Skoglund (S) x 
  

Eleonora Asplund (S) x 
  

Robert Larsson (S) x 
  

Siw Sachs (S) x 
  

Rolf Eriksson (S) x 
  

Carl-Gunnar Krooks (S) x 
  

Rainor Melander (S) x 
  

Kerstin Frånlund (S) x 
  

Grels Johansson (S) x 
  

Göran Molin (S) x 
  

Matrin Böhlenius (S) x 
  

Ida Stafrin (C) 
 

x 
 

Inga-Britt Andersson (C) 
 

x 
 

John Lundström (C ) 
 

x 
 

Jessica Ulander (C) 
 

x 
 

Ann-Christin Näsholm (C) 
 

x 
 

Annika Östman (C) 
 

x 
 

Clyde Lindström (C) 
 

x 
 

Jon Björkman (V) x 
  

Nina Orefjärd (V) x 
  

Ingmari Georgsson (V) x 
  

Karl-Johan Rahm (V) x 
  

Eva Tånneryd (V) x 
  

Ulla Olofsson (V) x 
  

Ove Källström (SD) 
 

x 
 

Gunnel Nordin (SD) 
  

x 
Stefan Bergman (SD) 

  
x 

Mark Collins (SD) x 
  

Kennerth Backlund (SD) 
  

x 
Anna Proos (M) x 

  

Mario Trümper (M) x 
  

Johanna Sjöblom (M) x 
  

Bo Grafström (KD) 
 

x 
 

Svante Ivarsson (L)  
 

x 
 

Summa 27 10 3 
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Ärendelista 
§ 19 Dnr KS 2019/82 

Allmänhetens frågestund ................................................................... 7 

§ 20 Dnr KS 2019/76 
Information ......................................................................................... 8 

§ 21 Dnr KS 2019/220 
Årsredovisning för Kramforskommun 2018 ........................................ 9 

§ 22 Dnr KS 2019/307 
Ansvarsfrihet för styrelser och nämnder för verksamhetsåret 2018 för 
Kramfors kommun ............................................................................ 14 

§ 23 Dnr KS 2019/238 
Borgensramar och interna limiter Kommunhus 2019 ........................ 16 

§ 24 Dnr KS 2018/459 
BKU-nämndens begäran om utökad ram för öppnande av förskola på 
Sandö .............................................................................................. 18 

§ 25 Dnr KS 2018/564 
Svar på medborgarförslag om mötesplats för hemmaföräldrar längs 
kusten .............................................................................................. 20 

§ 26 Dnr KS 2017/621 
Avskrivning av medborgarförslaget om att införa 30-zon i hela 
Kramfors stad .................................................................................. 22 

§ 27 Dnr KS 2019/171 
Val till samrådsgruppen för Höga Kusten - Kvarkens skärgård samt 
Förvaltningsrådet för Höga kusten ................................................... 23 

§ 28 Dnr KS 2019/198 
Svar på Interpellation om krisberedskap .......................................... 24 

§ 29 Dnr KS 2019/199 
Svar på Interpellation om biogas ...................................................... 25 

§ 30 Dnr KS 2019/110 
Motion om minskad administration ................................................... 26 

§ 31 Dnr KS 2019/205 
Motion om muslimsk moské och muslimskt centrum Höga kusten ... 27 

§ 32 Dnr KS 2019/212 
Motion om fortbildning av förskolelärare ........................................... 29 

§ 33 Dnr KS 2019/242 
Motion om kur för minskad sjukfrånvaro ........................................... 31 

§ 34 Dnr KS 2019/243 
Motion om mätning av partikelhalten i skolorna ................................ 32 

§ 35 Dnr KS 2019/245 
Motion klart vatten ............................................................................ 34 
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§ 36 Dnr KS 2019/268 
Motion om redovisning av bolagens klimatpåverkan ........................ 36 

§ 37 Dnr KS 2019/269 
Motion om att frångå fossila energikällor .......................................... 37 

§ 38 Dnr KS 2019/137 
Svar på medborgarförslag om gratis buss i Kramfors ....................... 38 

§ 39 Dnr KS 2019/214 
Medborgarförslag om att inrätta en pool med skolassistenter ........... 40 

§ 40 Dnr KS 2019/262 
Medborgarförslag - Kartläggning av tomma hus och gårdar i Kramfors 
Kommun. ......................................................................................... 42 

§ 41 Dnr KS2019/114 
Svar på medborgarförslag om investering av pistmaskin för 
längdskidspår ................................................................................... 43 

§ 42 Dnr KS 2019/290 
Medborgarförslag om staty på Sandslån .......................................... 45 

§ 43 Dnr KS 2019/179 
Avsägelse (V) som ersättare i bildningsnämnden ............................. 47 

§ 44 Dnr KS 2019/139 
Avsägelse (C) som ersättare i välfärdsnämnden .............................. 48 

§ 45 Dnr KS 2019/139 
Avsägelse (C) som ersättare i välfärdsnämnden .............................. 49 

§ 46 Dnr KS 2019/240 
Avsägelse (C) som ersättare i kommunfullmäktige och 
bildningsnämnden ............................................................................ 50 

§ 47 Dnr KS 2019/314 
Val (V) av ersättare till bildningsnämnden ........................................ 51 

§ 48 Dnr KS 2019/109 
Fråga – om motion om laddplatser om fossilfria fordon .................... 52 

§ 49 Dnr KS 2019/207 
Fråga - sjuka som övernattar på centralstationen ............................. 53 

§ 50 Dnr KS 2019/208 
Fråga – kommunens yttersta ansvar ................................................ 54 

§ 51 Dnr KS 2019/324 
Val (C) av ersättare till bildningsnämnden ........................................ 55 

§ 52 
Delgivningar ..................................................................................... 56 
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§ 19 Dnr KS 2019/82 

Allmänhetens frågestund 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga frågorna med svaren till 
handlingarna. 

Ärendet 

Under allmänhetens frågestund ställdes dessa frågor: 

 Rolf Andersson frågar kommunstyrelsens vice ordförande Jon 
Björkman (V) om prioriterade områden och hållbarhet.  

 Jan Lötberg frågar bildningsnämndens ordförande Thomas Näsholm 
(S) angående nedläggningen av Ytterlännesskolan.  

 Claudia Nicklasson frågar kommunstyrelsens ordförande Jan Sahlén 
(S) om nedläggning och hopslagning av skolor samt om 
kompetensförsörjning inom skolan.  

 Evelyn Höglund frågar bildningsnämndens ordförande Thomas 
Näsholm (S) om planer för nedläggning av skolan och vilka andra 
planer som fanns för att minska utgifter och öka intäkterna och vad 
som hände med dem.  

 Joakim Björnberg, Grämestaskolans framtid, frågar 
Bildningsnämndens ordförande Thomas Näsholm (S) om hur 
förslaget som Grämestaskolans framtid har lagt hanteras.  

 Pia Johansson frågar kommunstyrelsens andre vice ordförande Ida 
Stafrin (C) vad oppositionen gör angående skolfrågan samt 
kommunstyrelsens ordförande Jan Sahlén (S) vem som arbetar för 
landsbygdens bästa.  

 Sandra frågar kommunfullmäktiges ordförande Peter Hedberg (S) 
varför förvaltningen informerar om att det finns endast två alternativ 
till skolans framtid.  

 Jan Lötberg frågar bildningsnämndens ordförande Thomas Näsholm 
(S) om man har analyserat konsekvensen för barnen att åka skolskjuts 
långa sträckor. 
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§ 20 Dnr KS 2019/76 

Information 

Beslut 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige får ta del av följande information: 

 Bertil Wiklund, ordförande kommunens lekmannarevision, om 
årsredovisning 2018. 

 Susanne Viklund (S), ordförande valnämnden, om valet till 
europaparlamentet. 
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§ 21 Dnr KS 2019/220 

 

Årsredovisning för Kramforskommun 2018 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta följande  

1. Godkänna årsredovisningen för 2018 

2. Att balanskravsresultatet utifrån synnerliga skäl inte behöver 
återföras. 

3. Uppmana Välfärds- och Bildningsnämnderna att besluta om 
ytterligare åtgärder i sina handlingsplaner för att anpassa 
verksamheten till beslutad budgetram. 

4. Uppmana samtliga nämnder att omgående vidta möjliga kortsiktiga 
åtgärder med syftet att bidra till att kommunens resultat kan uppnå 
beslutade målnivåer. 

5. Fastställa särredovisning för VA-verksamheten 2018. Avsättning 
görs till investeringsfond med 6 000 tkr och resultat efter 
avsättningen -415 tkr överförs till resultatfonden. 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-09 § 40  för egen del följande 

 Instämma i den bedömning som Krambos styrelse, Kommunhus 
styrelse, KIABs styrelse, Mediatekniks styrelse och Höga Kusten 
Airports styrelse gör av att deras respektive bolag i allt väsentligt 
uppfyllt det kommunala ändamålet samt att arbetet utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna verksamhetsåret 2018. 

 Samtliga bolag bedöms ha bedrivit sin verksamhet i enlighet med 
ägarens intentioner och de har i allt väsentligt följt givna 
styrdokument och agerat i enlighet med aktuell lagstiftning. 
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Reservationer 

Ida Staffrin (C), Inga-Britt Andersson (C), John Lundström (C), Jessica 
Ulander (C), Ann-Christin Näsholm (C), Annika Östman (C) och Clyde 
Lindström reserverar sig till förmån för Ida Stafrins (C) yrkande.  

Bo Grafström (KD) och Svante Ivarsson (L) reserverar sig mot beslutet.  

Ärendet 

Årsredovisning 2018 
Årsredovisningen för 2018 omfattar Kramfors kommun samt i 
koncernredovisning de kommunala bolagen och kommunalförbund.  

Årsredovisning bedömer Kramfors resultat för 2018 för såväl 
verksamhetsmål och ekonomi.  De verksamhetsmässiga målen uppfylls till 
stor del medan det ekonomiska målet inte uppnås. Vilket betyder att det 
samlade resultatet visar att kommunens mål för god ekonomisk hushållning 
inte uppfylldes. 

Det negativa ekonomiska resultatet på -52 mnkr uppfyller inte 
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 negativa resultat förstärker den ekonomiskt ansträngda bilden och 
kommunstyrelsen ser allvarligt på situationen såväl för kommunen totalt som 
för att nämnderna inte klarar att bedriva sin verksamhet inom tilldelad 
budgetram. Årets negativa resultat beror på många olika faktorer. BAS- och 
BKU-nämnderna uppvisar stora negativa budgetavvikelser. Det förklaras av 
flera faktorer men en generell övergripande anledning är att kommunens 
kärnverksamheter inte har hunnit anpassa sig utifrån de stora ekonomiska 
och verksamhetsmässiga omställningar som de senaste årens drastiskt 
minskade intäkter från migrationsverket inneburit. Med anledning av det 
anser Kommunstyrelsen att det finns synnerliga skäl till att reglering av 
2018-års negativa balanskravsresultat inte skall göras. 

Under året har verksamheterna generellt levererat väl och även om det 
fortfarande finns utrymme för förbättringar så gav medarbetarnas insatser 
generellt sett medborgarna en god service. Gällande måluppfyllelse för 
kommunfullmäktiges verksamhetsmål så ligger den i huvudsak på god nivå 
och visar till stora delar en bra utveckling. 
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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. 

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. 

Bedömningen ska göras med stöd av årliga rapporter från bolagsstyrelserna 
och från lekmannarevisorerna samt den löpande information om bolagens 
verksamhet som lämnas. 

Ett led i uppsiktsplikten är att kommunstyrelsen i årliga beslut ska pröva om 
den verksamhet som varje hel eller delägt bolag bedrivit har varit förenlig 
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. I gällande bolagspolicy står att 
kommunstyrelsen ska göra sin bedömning bland annat med stöd av årliga 
rapporter från bolagsstyrelserna. Bolagspolicyn gäller de direkt och indirekt 
helägda bolagen men kommunen strävar efter att även minoritetsägda bolag 
ska omfattas av samma regler även om det kräver överenskommelser med 
övriga ägare.  

Krambos styrelse uttalar i sin årsredovisning att bolaget i allt väsentligt 
uppfyllt det kommunala ändamålet samt att arbetet utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. Eftersom motstridig information inte 
framkommit är det förvaltningens förslag att kommunstyrelsen som ett 
resultat av sin prövning instämmer i den bedömning som Krambos styrelse 
gör. 

Kommunhus styrelse, KIABs styrelse och Mediatekniks styrelse har i 
särskilda beslut uttalat att varje bolag i allt väsentligt uppfyllt det 
kommunala ändamålet samt att arbetet utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna verksamhetsåret 2018. 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. 
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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 2018. 

Ekonomi och finansiering 

Beslutet bedöms inte få några ekonomiska konsekvenser. 

Måluppfyllelse 

Årsredovisningen är en lagstadgad del av kommunens uppföljningsarbete 
och kommer att bidra till att målet om god ekonomisk hushållning nås. 

Samråd 

Det ekonomiska utfallet har presenterats i samverkanskomitten. 

Yttranden 

Jon Björkman (V), Jan Sahlén (S), Rainor Melander (S), Anna Proos (M), 
Ida Stafrin (C), Jessica Ulander (C), Svante Ivarsson (L) och Bo Grafström 
(KD) yttrar sig i ärendet. 

Yrkanden 

Jon Björkman (V), Jan Sahlén (S), Rainor Melander (S) och Anna Proos (M) 
yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Ida Stafrin (C) och Jessica Ulander (C) yrkar på avslag till beslutspunkt 2 
och bifall på övriga beslutspunkter. 

Svante Ivarsson (L) yrkar på att punkt 2 stryks och ersätts med ”att snarast 
återställa balanskravsresultatet för att uppfylla målet om god ekonomisk 
hushållning.” 

Bo Grafström (KD) yrkar på bifall till Svante Ivarssons (L) förslag. 

Propositionsordning  

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till 
kommunstyrelsens förslag, Ida Stafrins (C) förslag och Svante Ivarsson (L) 
förslag. Propositionsordningen godkänns. Ordförande finner att fullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag. Votering begärs. Ordförande meddelar att 
presidiets förslag är huvudförslag. 
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Propositionsordning om motförslag mot huvudförslaget 

Ordförande meddelar att proposition kommer att ställas på bifall till Ida 
Stafrins (C) förslag och Svante Ivarssons (L) förslag. Propositionsordningen 
godkänns. 

Ordförande finner att fullmäktige beslutar sig för Ida Staffrins (C) förslag 
som motförslag. 

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Ja- röst till 
kommunstyrelsens förslag. Nej-röst till Ida Stafrins (C) yrkande. 

Voteringsresultat  

Med 27 ja-röster, 10 nej-röster och 3 som avstår beslutar 
kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2018, dnr KS 2019/220 

Särredovisning VA-verksamheten 2018, dnr KS 2019/220 

Beslutet skickas till 

Revisorerna 
Styrelsen i Krambo 
Styrelsen i Kommunhus 
Styrelsen i KIAB 
Styrelsen i Mediateknik 
Styrelsen i Höga Kusten Airport 
Styrelsen i Höga Kusten destinationsutveckling AB 
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§ 22 Dnr KS 2019/307 

Ansvarsfrihet för styrelser och nämnder för 
verksamhetsåret 2018 för Kramfors kommun 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. I enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsen och övriga 
nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2018. 

2. Instämma i den anmärkning som revisorerna föreslår riktas mot 
BAS-nämnden. 

Reservation 

Johanna Sjöblom (M) och Lillemor Zidén (M) reserverar sig till förmån för 
eget förslag. 

Ärendet 

Kommunfullmäktiges revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i 
styrelse och nämnder samt i kommunala företag under 2018. I upprättad 
revisionsberättelse föreslås att ansvarsfrihet beviljas för ledamöter i styrelsen 
och nämnder.  

Revisorerna har föreslagit att rikta anmärkning mot Bistånds- 
arbetsmarknads- och socialservicenämnden (BAS). Mot bakgrund av det 
läge som råder, där nämnden ombildats och flera tidigare ledamöter/ersättare 
lämnat sina uppdrag, är det en komplicerad situation. Fullmäktiges 
ordförande har i enlighet med ansvarsprövningens praxis begärt förklaring 
från nämndens tidigare ordförande och vice ordförande. En förklaring är en 
möjlighet för dem som anmärkning riktas mot att lämna sin bild av 
situationen i nämnden. Varken BAS-nämndens tidigare ordförande eller vice 
ordförande har inkommit med någon skriftlig förklaring.  

Revisorerna föreslår trots anmärkningen ansvarsfrihet för nämndens 
ledamöter. Mot bakgrund av den ekonomiska situationen, revisorernas 
underlag och vad som beskrivits ovan föreslår fullmäktiges presidium att 
fullmäktige instämmer i revisorernas anmärkning. Detaljer kring 
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granskningar och synpunkter som revisorerna lämnat finns i bilagan 
Revisorernas redogörelse för 2018.  

Revisorerna avstyrker att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag att återställa årets underskott enligt 
balanskravsutredningen. Revisionen tillstyrker att fullmäktige i övrigt 
godkänner årsredovisningen för 2018. 

Yttranden 

Johanna Sjöblom (M) och Rainor Melander (S) yttrar sig över förslaget. 

Yrkanden 

Johanna Sjöblom (M) yrkar på bifall till beslutspunkt 1 och avslag till 
beslutspunkt 2. 

Rainor Melander (S) yrkar på bifall till presidiets förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande fastslår att proposition ställs på bifall till presidiets förslag och 
på bifall till Johanna Sjöbloms (M) förslag. 

Ordförande finner att fullmäktige beslutar enligt presidiets förslag. 

Meddelat jäv 

Eva Lygdman (S), Martin Böhlenius (S), Susanne Viklund (S), Carl-Gunnar 
Krooks (S), Ulla Olofsson (V), Annika Östman (C), Ann-Christine Näsholm 
(C), Anna Proos (M), Mario Trümper (M) kan ej tjänstgöra på grund anmält 
jäv.  

Ersättare som ej heller kan tjänstgöra på grund av anmält jäv är Linda 
Wester (S) och Johanna Zidén (M). 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse för 2018 

Revisorernas redogörelse för 2018 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder och bolag 
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§ 23 Dnr KS 2019/238 

Borgensramar och interna limiter Kommunhus 2019 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta följande  

1. Fr.o.m. 2019-01-02 såsom för egen skuld ingå borgen för 
642.460.000 kr gällande låneförpliktelser i Krambo AB upp till ett 
högsta lånebelopp om 642.460.000 kr jämte därpå löpande ränta och 
kostnader varav 642.460.000 kr mot borgensavgift med 0,3 % . 

2. Fr.o.m. 2019-02-01 såsom för egen skuld ingå borgen för 
275.340.000 kr gällande låneförpliktelser i Kramfors Industri AB 
(blivande Kramfast AB efter namnbyte, 556222-7867) upp till ett 
högsta lånebelopp om 275.340.000 kr jämte därpå löpande ränta och 
kostnader med totalt högsta lånebelopp beräknade på skuldebrevens 
ursprungliga lånebelopp varav 275.340.000 kr mot borgensavgift 
med 0,3 %. 

3. Fr.o.m. 2019-02-01 fastställa följande interna kreditlimiter för 
nyttjande av koncernkonto; Krambo AB 5.000.000 kr, Kramfors 
Industri AB (blivande Kramfast AB efter namnbyte, 556222-7867) 
5.000.000 kr, Kramfors Kommunhus AB 2.500.000 kr  

Ärendet 

Borgensramar och interna limiter  

Krambo Bostads AB delades per 2019-01-02. Krambo Bostads AB upphör 
och ett nybildat bolag, Krambo AB kommer att överta lägenheter, 
affärslokaler och några vårdboende och Kramfors Industri AB (556222-
7867) kommer att överta skolor, förskolor och vårdboende. Båda företagen 
ingår som dotterbolag i Kramfors koncernhus AB.  

Utifrån denna förändring av bolagsstrukturen följer att nya beslut gällande 
borgensramar och checkräkningslimiter behöver tas för de nya helägda 
bolagen. Besluten innebär ingen förändring gällande de totala 
borgensåtagandena, låneförpliktelserna och kreditlimiter. Det som sker är 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(57) 
Sammanträdesdatum 

2019-04-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

dels en teknisk ändring utifrån att det är nya bolag som är motpart samt 
borgensåtagandena fördelas till de nya bolagen utifrån hur 
fastighetsbestånden är fördelade.  

Ekonomi och finansiering 

Beslutet bedöms inte få några ekonomiska konsekvenser. 

Måluppfyllelse 

Beslutet bedöms inte påverka måluppfyllelsen. 

Samråd 

Inget samråd har skett i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Ärende beskrivning borgensramar och interna limiter Kommunhus 2019, dnr 
KS 2019/238 

Beslutet skickas till 

Styrelsen i Krambo 
Styrelsen i Kommunhus 
Styrelsen i KIAB 
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§ 24 Dnr KS 2018/459 

BKU-nämndens begäran om utökad ram för öppnande 
av förskola på Sandö 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Anse begäran om utökad ram för öppnande av förskola på Sandö besvarad i 
samband med att kommunfullmäktige beslutade om budgetramar för 2019. 

Ärendet 

Utifrån ett ökat behov av förskoleplatser så beslutade BKU-nämnden (2018-
06-27 § 65) att öppna en ytterligare förskola med upp till 1,5 avdelningar på 
Sandö. BKU-nämnde beslutade också om att begära utökade ram för 
investeringar om 600 tkr och driftbudget på 2874 tkr.  

Kommunfullmäktig har beslutat (2019-01-28 § 4) om ramar för investeringar 
och driftskostnader för 2019. I det beslutet ingår Bildningsnämndens ramar 
för driftskostnader och investeringar.  

Ekonomi och finansiering 

Beslutet bedöms inte få några ekonomiska konsekvenser då det inte innebär 
någon förändring jämfört med tidigare beslut. 

Måluppfyllelse 

Kommunens budgetdokument är en central del i arbetet för att målet om god 
ekonomisk hushållning ska nås. 

Samråd 

Samråd har ej skett i detta specifika ärende. För budget 2019 har dock 
samråd skett i samverkanskomitten. 

Beslutsunderlag 

BKU-nämndens Begäran om utökad ram för öppnande av förskola på Sandö, 
dnr BKU 2018/175 
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Beslutet skickas till 

Revisionen 
Bildningsförvaltningen 
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§ 25 Dnr KS 2018/564 

Svar på medborgarförslag om mötesplats för 
hemmaföräldrar längs kusten 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Bifalla medborgarförslaget och godkänna svarsbrevet. 

2. Uppdra åt bildningsförvaltningen att utreda förutsättningarna för en 
mötesplats för hemmaföräldrar längs kusten. 

Ärendet 

Emma Andersson har lämnat in ett medborgarförslag om att kommunen 
utreder möjligheten att skapa en mötesplats för hemmaföräldrar längs kusten. 

Bildningsnämnden föreslår (2019-02-13 § 9) att kommunfullmäktige att 
bifalla medborgarförslaget.  

Det finns idag en öppen förskola i kommunen. Den är belägen i centrala 
Kramfors och är en del av Familjecentralen, en samverkan mellan Kramfors 
kommun (bildningsförvaltningen och välfärdförvaltningen) samt Region 
Västernorrland (barnmorskemottagning, barnavårdscentral och barn- och 
ungdomspsykiatrin, BUP). 

Medborgarförslaget beskriver att det inte är så lätt att nyttja Öppna förskolan 
om man bor längs kusten och att det kanske kan finnas möjliga lokaler. Ett 
av önskemålen är att det ska finnas tillgänglig personal. 

För att veta hur stort behovet är och om förslaget är möjligt att genomföra 
behöver det utredas närmare. 

Ekonomi och finansiering 

Utredningen kommer att belasta bildningsförvaltningens budget. 
Utredningens omfattning och kostnad ligger på förvaltningen att själva 
besluta över.  

Måluppfyllelse 

Stämmer väl överens med det övergripande perspektivet Kramforsbon: att 
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Arbeta för hög tillgänglighet och god kvalitet. Samt invånarnas intressen tas 
tillvara så att de upplever fördelar med att bo, växa upp, utbilda sig och 
åldras i Kramfors kommun. 

Samråd 

Ärendet har varit på remiss och bildningsförvaltningen har inför sitt yttrande 
haft samråd. 

Beslutsunderlag 

Bildningsnämndens sammanträdesprotokoll, Yttrande över 
Medborgarförslag om mötesplats för hemmaföräldrar längs kusten, Dnr 
BKU 2018/293 daterad 2019-02-13. 

Svarsbrev - Svar på medborgarförslag om mötesplats för hemmaföräldrar 
längs kusten 

Emma Anderssons, medborgarförslag, Dnr KS 2018/594 daterad 2018-09-
12. 

Beslutet skickas till 

Emma Andersson 
Förvaltningschef för bildningsförvaltningen 
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§ 26 Dnr KS 2017/621 

Avskrivning av medborgarförslaget om att införa 30-
zon i hela Kramfors stad 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Avskriva medborgarförslaget från vidare handläggning i enlighet med 
kommunfullmäktiges arbetsordning. 

Ärendet 

Den 24 november 2017 lämnade Sven Massander in ett medborgarförslag 
som föreslår att hela centrala Kramfors ska innefattas i en 30-zon. 

Kommunfullmäktige lämnade förslaget på remiss till Trafiknämnden. 
Samhällsavdelningen arbetar med en ombyggnation av Kungsgatan som 
syftar till att få ner hastigheten, Trafiknämnden har valt att inte lämna svar 
på remissen innan frågan om en ombyggnation av Kungsgatan är klar. 

I kommunfullmäktiges arbetsordning (kap 29) framgår att ett 
medborgarförslag kan avskrivas från vidare handläggning om beredningen 
inte kan avslutas inom den föreskrivna tiden på ett år. Den föreskrivna tiden 
har löpt ut och beslut i frågan kan i nuläget inte fattas. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag om att införa 30-zon i hela centrala Kramfors stad 

Beslutet skickas till 

Sven Massander 
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§ 27 Dnr KS 2019/171 

Val till samrådsgruppen för Höga Kusten - Kvarkens 
skärgård samt Förvaltningsrådet för Höga kusten 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Entlediga Gudrun Sjödin som representant i samrådsgruppen för Höga 
Kusten - Kvarkens skärgård och förvaltningsrådet för Höga kusten. 

2. Välja Jon Björkman (V) som representant i samrådsgruppen för Höga 
Kusten - Kvarkens skärgård och förvaltningsrådet för Höga kusten för 
mandatperioden 2019 - 2022. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen har att entlediga Gudrun Sjödin som representant samt att 
välja en representant till samrådsgruppen för Höga Kusten - Kvarkens 
skärgård och förvaltningsrådet för Höga kusten för mandatperioden 2019 - 
2022. 

Länsstyrelsen samordnar förvaltningen av världsarvet Höga kusten och är 
statens regionala representant i världsarvsarbetet. Förvaltningsrådet för 
världsarvet i Höga Kusten utgörs av länsråd, och sakkunnig från 
länsstyrelsen, samt politiker och ledande tjänsteman från respektive 
kommun. 

Höga Kusten/Kvarkens skärgårds samrådsgrupp består av tio personer, både 
politiker och tjänstemän, som representerar förvaltande och regionala 
myndigheter samt alla sju världsarvskommuner.  

Beslutet skickas till 

Förtroendemannaregistret 
Patrick Bylund, Länsstyrelsen 
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§ 28 Dnr KS 2019/198 

Svar på Interpellation om krisberedskap 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Lägga interpellationen och svaret med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Interpellant: Svante Ivarsson (L) 
Svarande: Jan Sahlén (S), kommunstyrelsens ordförande 

Svante Ivarsson har lämnat in en interpellation till Jan Sahlén (S), 
kommunstyrelsens ordförande. Interpellationen och svaret är diarieföra med 
diarienummer KS 2019/198. 

Yttrande 

Svante Ivarsson (L) och Rainor Melander (S) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Svante Ivarsson (L) interpellation daterad 2019-03-05 

Interpellationssvar till Svante Ivarsson daterad 2019-04-29 
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§ 29 Dnr KS 2019/199 

Svar på Interpellation om biogas 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Lägga interpellationen och svaret med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Interpellant: Svante Ivarsson (L) 
Svarande: Jan Sahlén (S), kommunstyrelsens ordförande 

Svante Ivarsson har lämnat in en interpellation till Jan Sahlén (S), 
kommunstyrelsens ordförande. Interpellationen och svaret är diarieföra med 
diarienummer KS 2019/199. 

Yttranden  

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

Beslutsunderlag 

Svante Ivarsson (L) interpellation daterad 2019-03-05 

Interpellationssvar till Svante Ivarsson (L) daterad 2019-04-29 
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§ 30 Dnr KS 2019/110 

Motion om minskad administration 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

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) 

Yttrande 

Bo Grafström (KD) yttrar sig i ärendet. 

Yrkanden 

Bo Grafström (KD) yrkar bifall till presidiets förslag. 

Beslutsunderlag 

Bo Grafströms (KD), motion daterad 2019-01-24. 
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§ 31 Dnr KS 2019/205 

Motion om muslimsk moské och muslimskt centrum 
Höga kusten  

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Inte överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendet 

Mark Collins (-) har lagt en motion om en muslimsk moské och ett 
muslimskt centrum Höga kusten, motionen finns diarieförd i ärende KS 
2019/212. Presidiets förslag till beslut är att inte överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Motionären föreslår att kommunchefen besöker, samt kontaktar ambassader 
för, framstående muslimska länder för idéer och finansiering kring byggande 
av en moské och ett muslimskt kulturcentrum. Kommunchefen ska också 
söka stöd även från övriga kommuner i Västernorrland under projekteringen 
och även söka stöd från svenska muslimska organisationer och församlingar. 
Kommunchefen ska också starta en crowd funding för moskén. Vidare 
föreslås att kommunen ska upplåta mark till byggande av en Moské samt ett 
kulturcentrum. 

Förslaget berör frågor som inte ligger inom en kommuns arbetsuppgifter, det 
är inte kommunen som bygger eller driver religiösa verksamheter. Därmed 
är det inte heller en kommunal fråga att söka finansiering eller stöd. Det är 
inte aktuellt för kommunen att ta ställning till att upplåta mark för en 
moskébyggnad. Av dessa anledningar lämnas motionen inte över till 
kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Yttrande 

Mark Collins (-) yttrar sig i ärendet. 

Yrkande 

Mark Collins (-) yrkar på att motionen ska överlämnas till kommunstyrelsens 
för beredning. 
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Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer att ställas på presidiets förslag 
och Mark Collins (-) förslag. Ordförande finner att fullmäktige beslutar 
enligt presidiets förslag. 

Beslutsunderlag 

Mark Collins (-) Motion om muslimsk moské och muslimskt centrum Höga 
kusten 

Beslutet skickas till 

Mark Collins (-) 
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§ 32 Dnr KS 2019/212 

Motion om fortbildning av förskolelärare 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendet 

Mark Collins (-) har lagt en motion om fortbildning av förskolelärare, 
motionen finns diarieförd i ärende KS 2019/212. Presidiets förslag till beslut 
är att inte överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Mark Collins förslag innebär att bildningsnämnden skall avsätta medel för 
fortbildning av behöriga förskolelärare, att de ska ha tillgång till tjänsteresor 
varsomhelst i världen där ny progressiv förskoleverksamhet äger rum för att 
studera verksamheten och sprida de nya kunskaperna i Kramfors. Resorna 
ska motiveras i detalj och vid hemkomsten skall föreläsningar ges. Särskilda 
lösningar vid multikulturella skolor, närproducerad mat, IT-lösningar såsom 
telepresens och annat som ger förälder mer kontroll och insyn över barnets 
vardag mm. skall leda till Sveriges mest progressiva förskoleverksamhet. 

Kramfors kommun befinner sig i ett pressat ekonomiskt läge, det finns inte 
ekonomiska resurser för att avsätta medel till obegränsade fortbildningsresor 
för förskolepersonalen. Förslaget rör också områden som 
rektorer/förskolechefer har beslutanderätt över, därför är det inte aktuellt att 
lämna över ärendet för beredning. 

I den mån det kan finnas ekonomiska bidrag att söka för internationella 
kontakter eller andra studiebesök, som ligger i linje med verksamhetens 
behov och planering, kommer bidraget att sökas. Kramfors förskolor är i 
framkant när det gäller digitala lösningar och Kostenheten har miljö och 
hälsa som angelägna och viktiga perspektiv vid upphandling. 

Samråd 

Ulrika Hurdén, Förvaltningschef bildningsförvaltningen 
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Yttrande 

Rainor Melander (S) yttrar sig i ärendet. 

Yrkande 

Rainor Melander (S) yrkar på att motionen ska överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Presidiet drar tillbaka sitt förslag till beslut, ”inte överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning”. 

Beslutsunderlag 

Mark Collins (-) Motion om fortbildning av förskolelärare 

Beslutet skickas till 

Mark Collins (-) 

Kommunstyrelsen 
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§ 33 Dnr KS 2019/242 

Motion om kur för minskad sjukfrånvaro 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Överlämna motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Ärendet 

Mark Collins (-) har den 21 mars 2019 lämnat in en motion. Motionen rör 
sätt att minska sjukfrånvaron för kommunens personal. 

Mark föreslår att kommunen ska upphandla avkopplingsövningar och 
massage för personalen i syfte att minska stressrelaterad sjukfrånvaro. 
Motionen finns i sin helhet diarieförd (KS 2019/242). 

Kramfors kommun har ett systematiskt arbetsmiljöarbete och tillgång till 
insatser för säkerhet och hälsa genom Ådalshälsan AB. I det ekonomiskt 
utsatta läge kommunen befinner sig i finns det inte utrymme att upphandla 
insatser via ytterligare parter, därför är det inte aktuellt att lämna över 
ärendet för beredning. 

Samråd 

Mikael Gidlöf, HR-chef 

Yrkande 

Rainor Melander (S) yrkar på att motionen ska överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Presidiet drar tillbaka sitt förslag till beslut, ”inte överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning”. 

Beslutsunderlag 

Mark Collins (-) motion daterad den 21 mars 2019. 

Beslutet skickas till 

Mark Collins (-) 

Kommunstyrelsen 
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§ 34 Dnr KS 2019/243 

Motion om mätning av partikelhalten i skolorna 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Överlämna motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Ärendet 

Mark Collins (-) har den 21 mars 2019 lämnat in en motion, OVK skyddar 
inte barnens hälsa. Motionen rör mätning av partikelhalten i skolorna. 

Mark föreslår att ventilationen i skolorna ska kontrolleras rutinmässigt för 
partikelhalten i luften och vid val av nyttjandegrad av lokaler skall dessa 
mätningar beaktas. Han anför i motionen att OVK(Obligatorisk 
ventilationskontroll) inte skyddar barnens hälsa eftersom små partiklar 
släpps igenom. 

Krav på att utföra OVK har funnits sedan 1991. Obligatorisk 
ventilationskontroll görs regelbundet i alla skolor. Syftet är att visa att 
ventilationen fungerar som avsett samt att föreslå eventuella 
energihushållningsåtgärder utan att försämra inomhusmiljön. Att OVK är 
utförd och godkänd innebär inte att byggnaden är fri från 
inomhusmiljöproblem. Det är många parametrar som styr hur inomhusmiljön 
är och uppfattas av sina brukare.  

Koncentrationen av luftburna partiklar inomhus beror bland annat på 
partikelhalten utomhus, ventilationssystem, luftfilter, luftflöden, 
persontäthet, aktivitet i rummet och uppvirvling av damm, processer och 
inredning som genererar partiklar samt städningen. 

Partiklar i luften har en hälsopåverkan men det finns inga rikt-eller 
gränsvärden inomhus. Det finns med andra ord ingen partikelhalt att 
eftersträva i inomhusmiljön. Partikelhalten varierar ofta stort med vilken 
verksamhet det är i skolsalen för tillfället. Att mäta partiklar kan göras på 
många olika sätt beroende på vad man har för frågeställning. En generell 
regelbunden partikelmätning i alla skolor skulle inte ge någon vägledning 
eller bedömningsgrund för åtgärder. 
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Däremot är det ur hälsosynpunkt viktigt att minimera partikelhalten såväl 
inom- som utomhus. Samt att regelbundet ha en fastighetssyn där man går 
igenom byggnadens vatteninläckage och fuktskador, emissioner från 
mikrobiell tillväxt-byggnadsmaterial-inredning-aktiviteter, föroreningar via 
ventilationen, otillräcklig ventilation, inomhustemperatur, avvikande lukter 
samt inte minst uppmärksamma brukarnas eventuella besvärsbeskrivning 
och besvärshistorik. Den dagliga städningen och personbelastningen i varje 
rum har också betydelse för inomhusmiljön.  

En allmän luftanalys kan aldrig ersätta en inomhusmiljöutredning. 

Fastighetssyn sker i dagsläget vartannat år i skollokalerna och tillsyn görs av 
Miljö och bygg vart tredje år. 

Samråd 

Per Eriksson, VD Krambo Bostads AB 

Magnus Zeilon, miljöinspektör 

Yrkande 

Rainor Melander (S) yrkar på att motionen ska överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Presidiet drar tillbaka sitt förslag till beslut, ”inte överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning”. 

Beslutsunderlag 

Mark Collins (-) motion daterad den 21 mars 2019. 

Beslutet skickas till 

Mark Collins (-) 

Kommunstyrelsen 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

34(57) 
Sammanträdesdatum 

2019-04-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 35 Dnr KS 2019/245 

Motion klart vatten 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Överlämna motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Ärendet 

Bo Grafström KD har den 19 mars 2019 lämnat in en motion. Motionen rör 
vattenförsörjningen och en beredskap för framtida vattenbrist. Bo föreslår att 
kommunen ska upprätta en beredskapsplan för framtida vattenbrist och 
undersöka möjligheten att använda sötvattenstunneln för framtida 
vattenförsörjning i kommunen samt att kunna leverera vatten till 
grannkommunen Härnösand. Motionen finns tillgänglig i sin helhet i diariet 
(KS 2019/245). 

I den kommande VA-planen för Kramfors kommun ska det finnas en 
nödvattenplan som handlar om försörjningen av dricksvatten vid olika 
krisscenarier. 

Idag kan vi inte betrakta sötvattentunneln som en resurs eftersom vi dels inte 
känner till hur skicket är på den och dels inte äger tunneln. Tidigare 
undersökningar av kvaliteten på vattnet har också pekat på att vi inte kan 
minska behandlingen av råvattnet, utan samma process som Östby levererar 
idag är nödvändig. Skicket på tunneln från Väja till Kramfors är okänt och 
det kräver en egen utredning.  

Östby vattenverk är i dagsläget Kramfors största vattenverk och det är en 
anläggning med hög kapacitet som moderniserades 2016 – 2017. 

Idag är Härnösand och Kramfors sammankopplade rent fysiskt vilket betyder 
att de norra delarna av Härnösands kommun liksom de södra delarna av 
Kramfors kan försörjas temporärt av vatten från Kramfors respektive 
Härnösand. Om ett större område ska försörjas måste överföringsledningarna 
dimensioneras om. 
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Samråd 

Peter Levin, Teknisk chef 

Margareta Fällström, Säkerhets- och telekomstrateg 

Yrkande 

Rainor Melander (S) yrkar på att motionen ska överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Presidiet drar tillbaka sitt förslag till beslut, ”inte överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning”. 

Beslutsunderlag 

Bo Grafströms (KD) motion daterad den 19 mars 2019. 

Beslutet skickas till 

Bo Grafström (KD) 

Kommunstyrelsen 
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§ 36 Dnr KS 2019/268 

Motion om redovisning av bolagens klimatpåverkan 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendet 

Ida Staffrin (C) har lämnat in en motion om redovisning av bolagens 
klimatpåverkan, motionen finns diarieförd i ärende KS 2019/268. Förslaget 
innebär att kommunfullmäktige ska uppdra till de kommunala bolagen att i 
sin nästa årsredovisning redovisar sin klimatpåverkan. 

Beslutsunderlag 

Motion om redovisning av bolagens klimatpåverkan KS 2019/258 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 37 Dnr KS 2019/269 

Motion om att frångå fossila energikällor 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendet 

Ida Staffrin (C) har lämnat in en motion om att frångå fossila energikällor, 
motionen finns diarieförd i ärende KS 2019/269. Förslaget innebär att 
kommunfullmäktige omgående ska ta fram en plan hur vi ska frångå fossila 
energikällor och ersätta dessa med förnyelsebar energi istället. 

Beslutsunderlag 

Motion om att frångå fossila energikällor KS 2019/259 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 38 Dnr KS 2019/137 

Svar på medborgarförslag om gratis buss i Kramfors 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Lämna över medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendet 

Stefan Lindkvist har lämnat in ett medborgarförslag i kommunfullmäktige i 
Kramfors. 

Förslaget är att: Kramfors kommun borde införa gratis lokaltrafik.  

Stefan anför att gratis busstrafik kommer att leda till bättre miljö och ökad 
jämlikhet. 

Kramfors kommun har ett aktivt arbete som syftar till att förbättra 
möjligheterna att resa kollektivt i kommunen. Detta har resulterat i en 
behovsframställan till kollektivtrafikmyndigheten där kommunen bl.a. lyfte 
behovet av en översyn av trafiken under namnet tätortssammanbindande 
fossilfri kollektivtrafik. Denna behovsframställan hanteras i 
kollektivtrafikmyndighetens långtidsplanering som ska fastställas i mars på 
ett direktionsmöte. Om kollektivtrafikmyndigheten tar med dessa behov 
påbörjas arbetet under nästa år.  

Eftersom det redan finns ett pågående arbete som syftar till att förbättra 
möjligheterna att resa kollektivt i kommunen är det inte aktuellt att lämna 
över detta förslag till beredning. 

Samråd 

Stefan Välijeesiö, Samhällsplanerare 

Yrkande 

Rainor Melander (S) yrkar på att medborgarförslaget ska överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Presidiet drar tillbaka sitt förslag till beslut, ”inte överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning”. 
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Beslutsunderlag 

Stefan Lindkvists medborgarförslag, Dnr KS 2019/137 daterad 2019-02-06. 

Svarsbrev 

Beslutet skickas till 

Stefan Lindkvist 

Kommunstyrelsen 
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§ 39 Dnr KS 2019/214 

Medborgarförslag om att inrätta en pool med 
skolassistenter 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendet 

Bernt Sahlberg har lämnat in ett medborgarförslag den 11 mars 2019. 
Förslaget lyder: Inrätta en pool med skolassistenter.  

Bernt motiverar sitt förslag med att en pool av skolassistenter skulle förbättra 
skolresultaten och minska ohälsan samt att det i kommunen finns många 
pensionerade och kompetenta personer som kan ställa upp som volontärer. 

Förslaget rör områden som rektorer/förskolechefer har beslutanderätt över, 
det finns heller inte ekonomiskt utrymme för att administrera en sådan pool.  

Skolan jobbar kontinuerligt i sitt systematiska kvalitetsarbete med att 
förbättra resultaten. I rektorsuppdraget ingår det att inom sin budget skapa en 
hållbar organisation som tar ansvar för elevens utveckling på kort och lång 
sikt. Kompetenta pensionärer som vill jobba i skolan kan göra skillnad men 
det bör organiseras på annat sätt än en övergripande pool.  

I kommunen pågår en utveckling av digitala helhetslösningar för effektiv 
resursplanering som hanterar både ordinarie schemaläggning och daglig 
omplanering på grund av frånvaro. För en flexibel personalplanering kan rätt 
systemlösning se till att rätt kompetens finns på rätt plats vid rätt tid.  

Därför är det inte aktuellt att lämna över ärendet för beredning. 

Yrkande 

Rainor Melander (S) yrkar på att medborgarförslaget ska överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Presidiet drar tillbaka sitt förslag till beslut, ”inte överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning”. 
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Beslutsunderlag 

Bernt Sahlbergs medborgarförslag inlämnat 2019-03-11. 

Svarsbrev 

Beslutet skickas till 

Bernt Sahlberg. 

Bildningsförvaltningens förvaltningschef. 
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§ 40 Dnr KS 2019/262 

Medborgarförslag - Kartläggning av tomma hus och 
gårdar i Kramfors Kommun. 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendet 

Fredrika Björk har lämnat in ett medborgarförslag den 1 april 2019. 
Förslaget lyder: Kartläggning av tomma hus och gårdar i Kramfors 
Kommun. 

Förslaget går ut på att kommunen ska göra en inventering av hus som har 
vatten och avlopp, men ingen boende. Syftet är att göra dessa tillgängliga för 
personer som kan tänkas vilja flytta till kommunen.  

Fredrika motiverar sitt förslag med att det finns många hus som står tomma i 
kommunen som är beboeliga samt att det finns ett stort intresse av att flytta 
till lands/glesbygd. Där finns möjlighet att bo med rimliga bolån och nära 
naturen i synnerhet om man har eget företag. Fredrika nämner i förslaget att 
Örnsköldsvik har genomfört en liknande inventering och i Falkenberg 
genomfördes projektet Lev din dröm som syftade till att få fler att våga bo 
och verka som företagare på landsbygden. 

Samråd 

Susanne Königsson, Avdelningschef, Samhällsavdelningen 

Beslutsunderlag 

Fredrika Björks medborgarförslag, daterat 1 april 2019 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Fredrika Björk 
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§ 41 Dnr KS2019/114 

Svar på medborgarförslag om investering av 
pistmaskin för längdskidspår 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Lämna över medborgarförslaget till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Ärendet 

Lars Fredriksson har lämnat in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige 
i Kramfors.  

Förslaget är att: Kramfors kommun bör investera i en pistmaskin för 
längdskidspår.  

Lars Fredriksson anför att spåren idag är sämre än i de omgivande 
kommuner som använder en pistmaskin för preparering. 

I Kramfors kommun åker alla längdskidor gratis, det finns alltså inga 
spåravgifter på kommunens anläggningar. Latberget är den enda anläggning 
som spåras av kommunens personal, i övriga delar av kommunen är det 
föreningar som gör det. För spårdragning på Latberget ingår i dagsläget en 
äldre pistmaskin. Kommunen bedömer att kvalitén på skidspåren är 
godtagbara utifrån den maskinpark som finns och att en investering på 700-
800 000 kronor för en ny pistmaskin därför inte kan motiveras.  

Samråd 

Patrik Asplund, Kultur-och Fritidschef 

Yrkande 

Rainor Melander (S) yrkar på att medborgarförslaget ska överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Presidiet drar tillbaka sitt förslag till beslut, ”inte överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning”. 

Beslutsunderlag 

Lars Fredrikssons, medborgarförslag, Dnr KS 2019/114 daterad 2019-01-29. 
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Svarsbrev 

Beslutet skickas till 

Lars Fredriksson 

Kommunstyrelsen 
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§ 42 Dnr KS 2019/290 

Medborgarförslag om staty på Sandslån 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendet 

Bertil Lundin Lo har lämnat in ett medborgarförslag den 10 april 2019. 
Förslaget lyder: res en staty över Anders Erik Dandanell i Sandslån.  

Bertil föreslår att en staty bör resas över Anders Erik Dandanell, grundaren 
av timmerskiljet på Sandslån samt att statyn bör stå i Sandslån. 

I dagsläget kan inte Kramfors kommun avsätta de ekonomiska medel en 
större utsmyckning som en staty eller skulptur skulle kräva.  

När offentliga utsmyckningar görs idag är det vanligen inte frågan om 
statyer över enskilda personer. Det är det vanligare med ett symboliskt verk 
som beskriver en händelse eller något som personen i fråga stod 
för/upprättade.  

Av dessa anledningar är det inte aktuellt att lämna över ärendet för 
beredning. 

Samråd 

Ninni Mellander, Kulturenhetschef 

Yrkande 

Rainor Melander (S) yrkar på att medborgarförslaget ska överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Presidiet drar tillbaka sitt förslag till beslut, ”inte överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning”. 

Beslutsunderlag 

Bertil Lundin Los medborgarförslag inlämnat 2019-04-10. 

Svarsbrev 
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Beslutet skickas till 

Bertil Lundin Lo 

Kommunstyrelsen 
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§ 43 Dnr KS 2019/179 

Avsägelse (V) som ersättare i bildningsnämnden 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Entlediga Jill Blomqvist (V) som ersättare i bildningsnämnden 

Ärendet 

Jill Blomqvist (V) har skriftligen avsagt sig uppdraget som ersättare i 
bildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Jill Blomqvists (V) avsägelse 2019-02-23 

Beslutet skickas till 

HR 
Kommunservice 
Kommunsekreterare 
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§ 44 Dnr KS 2019/139 

Avsägelse (C) som ersättare i välfärdsnämnden 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Entlediga Catherine Ntongwetape Diongu (C) som ersättare i 
välfärdsnämnden 

Ärendet 

Catherine Ntongwetape Diongus (C) har skriftligen avsagt sig uppdraget 
som ersättare i välfärdsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Catherine Ntongwetape Diongus (C) avsägelse 2019-03-13 

Beslutet skickas till 

HR 
Kommunservice 
Kommunsekreterare 
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§ 45 Dnr KS 2019/139 

Avsägelse (C) som ersättare i välfärdsnämnden 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Entlediga Sarita Sandström (C) som ersättare i välfärdsnämnden. 

Ärendet 

Sarita Sandström (C) har skriftligen avsagt sig uppdraget som ersättare i 
välfärdsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Sarita Sandströms (C) avsägelse 2019-02-07 

Beslutet skickas till 

HR 
Kommunservice 
Förtroendemannaregistret 
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§ 46 Dnr KS 2019/240 

Avsägelse (C) som ersättare i kommunfullmäktige och 
bildningsnämnden 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Entlediga Daniel Medelberg (C) som ersättare i kommunfullmäktige och 
bildningsnämnden. 

Ärendet 

Daniel Medelberg (C)) har skriftligen avsagt sig uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige och bildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Daniel Medelbergs (C) avsägelse 2019-03-20 

Beslutet skickas till 

HR 
Kommunservice 
Kommunsekreterare 
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§ 47 Dnr KS 2019/314 

Val (V) av ersättare till bildningsnämnden 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Välja Linda Isaksson (V) som ersättare i bildningsnämnden. 

Ärendet 

Nominering av Linda Isaksson (V) som ersättare till bildningsnämnden har 
inkommit från Vänsterpartiet. 

Beslutsunderlag 

Nominering av Linda Isaksson (V) som ers i bildningsnämnden. 

Beslutet skickas till 

HR 
Kommunservice 
Kommunsekreterare 
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§ 48 Dnr KS 2019/109 

Fråga – om motion om laddplatser om fossilfria fordon 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Lägga frågan och svaret till handlingarna med godkännande. 

Ärendet 

Ärendet Fråga: Bo Grafström (KD). Svarande: Jan Sahlén (S)  

Bo Grafström (KD) har lämnat in en fråga till Jan Sahlén (S), 
kommunstyrelsens ordförande. Frågan finns i diariet med diarienummer KS 
2019/109. Jan Sahlén (S) besvarar frågan.  

Beslutsunderlag 

Bo Grafström (KD) fråga daterad 2019-01-24 
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§ 49 Dnr KS 2019/207 

Fråga - sjuka som övernattar på centralstationen 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Lägga frågan och svaret till handlingarna med godkännande. 

Ärendet 

Ärendet Fråga: Mark Collins (-). Svarande: Gudrun Sjödin (S)  

Mark Collins (-) har lämnat in en fråga till Gudrun Sjödin (S), 
Välfärdsnämndens ordförande. Frågan finns i diariet med diarienummer KS 
2019/207. Gudrun Sjödin (S) besvarar frågan.  

Beslutsunderlag 

Mark Collins (-) fråga daterad 2019-03-08 
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§ 50 Dnr KS 2019/208 

Fråga – kommunens yttersta ansvar 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Lägga frågan och svaret till handlingarna med godkännande. 

Ärendet 

Ärendet Fråga: Mark Collins (-). Svarande: Jan Sahlén (S)  

Mark Collins (-) har lämnat in en fråga till Jan Sahlén (S), 
kommunstyrelsens ordförande. Frågan finns i diariet med diarienummer KS 
2019/208. Jan Sahlén (S) besvarar frågan.  

Beslutsunderlag 

Mark Collins (-) fråga daterad 2019-03-11 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

55(57) 
Sammanträdesdatum 

2019-04-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 51 Dnr KS 2019/324 

Val (C) av ersättare till bildningsnämnden 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Välja Siw Böhlin (C) som ersättare i välfärdsnämnden. 

Ärendet 

Nominering av Siw Böhlin (C) som ersättare till välfärdsnämnden har 
inkommit från Centerpartiet. 

Beslutsunderlag 

Nominering av Siw Böhlin (C) som ers i välfärdsnämnden. 

Beslutet skickas till 

HR 
Kommunservice 
Kommunsekreterare 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

56(57) 
Sammanträdesdatum 

2019-04-29 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 52  

Delgivningar 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Lägga delgivningarna till handlingarna. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige får ta del av följande: 

1. Akademi Norr Delårsrapport 2018 

2. Akademi Norr Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2018 

3. Akademi Norr Utlåtande delårsrapport 2018 Kfb 

4. Beslut Inspektion hos Överförmyndarnämnden i Kramfors kommun 

5. Bolagsstämma KIAB per capuslam 

6. Inspektionsprotokoll Inspektion hos Öfn i Kramfors kommun den 14 dec 
2018 

7. Inspektionsprotokoll Inspektion hos Överförmyndarnämnden i Kramfors 
kommun den 14 december 2018 

8. Justerat bolagsstämmoprotokoll KIAB per capsulam 

9. Justerat KS protokoll 12 februari 

10. Justerat protokoll Bildningsämnden 2019-03-27 

11. Justerat protokoll BN 13 februari 

12. Justerat protokoll KIAB 1 mars 

13. Justerat protokoll Krambo 13 mars 

14. Justerat protokoll Krambo 21 februari 

15. Justerat protokoll KSAU 5 februari 

16. Justerat protokoll KSAU 26 mars 

17. Justerat protokoll Mediateknik 2019-03-13 

18. Justerat protokoll PN 2019-02-20 

19. Justerat protokoll Valnämnden 8 mars 
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20. Justerat protokoll valnämnden 11 februari 

21. Justerat protokoll Välfärdnämnden 28 mars - utan sekretess 

22. Justerat protokoll välfärdsnämnden 7 februari -utan sekretess 

23. Justerat protokoll Öfn 25 januari 

24. Justerat styrelseprotokoll Krambo 28 mars 

25. Kommunhus 190314 § 15 Uttalande om verksamhetens bedrivande 

26. KTM Långtidsplan 2020-2022 fastställd 190322 

27. KTM Protokoll förbundsdirektionen 190322 med bilagor 

28. OKAB Protokoll styrelsemöte 190301 

29. OKAB Årsredovisning 2018 inkl uttalande och revisonsberättelse 

30. Revisionen informerar Bemanning och personalkostnader – 
sammanfattning 

31. Statistikrapport kvartal 4, 2018 ej verkställda beslut enl SoL och LSS 

32. Styrelseprotokoll HKA 6 mars 

33. Styrelseprotokoll Kommunhus 14 mars 2019 

34. Styrelseprotokoll Samordningsförbundet 190201 

35. Välfärdsnämndens Kvartalsrapport 3, år 2018, ej verkställda beslut SoL 
och LSS 

36. Protokoll Kommunstyrelsen 9 april 

37. Revisionsberättelse - sammanfattning 

 


