
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(34) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-27 
 

 

  
 
Plats och tid Ådalsskolans Aula Tid 17.00–20.24. Mötet ajournerat 18.30–18.40  

Beslutande ledamöter 
 

Se närvarolistan sidan 2 

Ej beslutande ersättare Se närvarolistan sidorna 2 

Övriga närvarande Tjänstepersoner 

Se närvarolistan sida 2 
Övriga 

Se närvarolistan sida 2 

Justerare Rolf Eriksson (S) Björn Sjödin (SD) 

Justeringens plats och tid Förvaltningsbiblioteket vån 3, kommunhuset 4 oktober 2021. 
 

Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer § § 61-76 
 Henrik Ericson  

 Ordförande   
 Peter Hedberg (S)  

 Justerare   
 Rolf Eriksson (S)  Björn Sjödin (SD)  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021-09-27 

Datum då anslaget sätts upp 2021-10-04 
Sista datum för 
överklagande 2021-10-25 

 
Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen   
 

Underskrift   
 Henrik Ericson  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(34) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-27 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Närvarolista 

Beslutande ledamöter Peter Hedberg (S) 
Malin Svanholm (S) 
Jan Sahlén (S) 
Linda Wester (S) tjänstgörande ers. 
Thomas Näsholm (S) 
Gudrun Sjödin (S) 
Susanne Viklund (S) 
Göran Molin (S) 
Robert Larsson (S) § § 61-67 
Ulla-Karin Hellström Sahlén (S) tjänstgörande ers. 
Rolf Eriksson (S) 
Rainor Melander (S) 
Kerstin Frånlund (S) 
Grels Johansson (S) 
Sofie Hellman (S) 
Vakant (S) 
Vakant (S) 
Vakant (S) § § 68-76 
Ida Stafrin (C)  
Inga-Britt Andersson (C) 
Birgitta Widerberg (C) 
Bertil Böhlin (C) 
Ann-Christine Näsholm (C) 
Åsa Svensson (C) tjänstgörande ers. 
Annika Östman (C) 
John Lundström (C) 
Jon Björkman (V) 
Nina Orefjärd (V) 
Ingmari Georgsson (V) 
Karl- Johan Rahm (V) 
Eva Tånneryd (V)  
Thomas Lundberg (V), tjänstgörande ers. 
Kenneth Backlund (SD) tjänstgörande ers. 
Gunnel Nordin (SD) 
Björn Sjödin (SD) 
Bengt Sörlin (SD) tjänstgörande ers. 
Vakant (SD) 
Anna Strandh Proos (M) 
Johanna Zidén (M) tjänstgörande ers. 
Lillemor Zidén (M) tjänstgörande ers. 
Bo Grafström (KD) 
Matts Söderberg (L) tjänstgörande ers. 
 

Ej beslutande ersättare Magnus Svensson (C) 
Curt Svensson (C) 
Elisabeth Öhman (KD) 
 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(34) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-27 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Övriga närvarande Tjänstepersoner 

Henrik Ericson, nämndsekreterare 
Bertil Wiklund, revisionen 
Barbro Lindahl revisionen 
Peter Carlstedt, kommundirektör § § 61 
 

 Övriga  

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(34) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-27 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista   
§ 61 Dnr: KS 2021/19 

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

§ 62 Dnr: KS 2021/21 

Allmänhetens frågestund ................................................................... 6 

§ 63 Dnr: KS 2021/144 

Partistöd 2022 .................................................................................... 7 

§ 64 Dnr: KS 2021/436 

Tilläggsbudget 2021 och 2022 ........................................................... 9 

§ 65 Dnr: KS 2021/190 

Svar på motion om att införa hyrestrappa ......................................... 13 

§ 66 Dnr: KS 2021/496 

Svar på motion om policy inför större investeringar .......................... 16 

§ 67 Dnr: KS 2020/510 

Svar på motion om att inrätta ombud/trygghetsperson för de 

intellektuellt funktionsnedsatta ......................................................... 18 

§ 68 Dnr: KS 2021/509 

Svar på motion om att inrätta äldreombudsman ............................... 21 

§ 69 Dnr: KS 2020/585 

Svar på motion om fler platser i äldreomsorgen ............................... 24 

§ 70 Dnr: KS 2021/344 

Avsägelse (M) som ledamot i produktionsnämnden ......................... 27 

§ 71 Dnr: KS 2021/370 

Avsägelse (V) som nämndeman i Ångermanlands tingsrätt ............. 28 

§ 72 Dnr: KS 2021/452 

Avsägelse (SD) som ersättare i kommunfullmäktige ........................ 29 

§ 73 Dnr: KS 2021/457 

Val av (M) som ledamot i produktionsnämnden................................ 30 

§ 74 Dnr: KS 2021/469 

Avsägelse (S) som ledamot i kommunfullmäktige ............................ 31 

§ 75 Dnr: KS 2020/494 

Val av nämndeman till Ångermanlands tingsrätt............................... 32 

§ 76 Dnr: KS 2021/20 

Delgivning ........................................................................................ 33 

 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(34) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-27 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

§ 61 Dnr: KS 2021/19 

Information 

Beslut 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige får ta del av följande information: 

- Bertil Viklund, revisionens ordförande, berättar om revisonens 

pågående granskningsprojekt. Revisionen uppmuntrar även 

fullmäktigeledamöterna att skicka in förslag på granskningsområden. 

- Peter Carlstedt, kommundirektör, berättar om tilläggsbudgetering och 

framtidsplanerna för den nya avdelningen Ledning och innovation.  
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§ 62 Dnr: KS 2021/21 

Allmänhetens frågestund 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga frågorna med svaren till 

handlingarna. 

Ärendet 

Under allmänhetens frågestund ställdes inga frågor. 
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§ 63 Dnr: KS 2021/144 

Partistöd 2022 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Bevilja samtliga representerade partier i kommunfullmäktige partistöd för 

2022. 

Ärendet 

Samtliga representerade partier i kommunfullmäktige har begärt partistöd för 

2022. Alla partier har därmed lämnat in ”Begäran om partistöd med 

redovisning och granskningsintyg”. Redovisningen ska visa på att partistödet 

har använts för ändamålet att stärka den kommunala demokratin (KL 4 kap 

29 §). 

Det är kommunfullmäktiges presidium som föreslår kommunfullmäktige att 

ta beslut om utbetalning av partistöd. Beslut om partistöd ska tas årligen med 

respektive partis begäran och redovisning med granskningsintyg som 

beslutsunderlag.  

2021-09-14 § 99 beslutade kommunstyrelsen att inte yttra sig i ärendet. 

Ekonomi och finansiering 

Partistödet består av: 

 ett grundstöd, som uppgår till 11 625 kr per parti och år, samt 

 ett mandatstöd, som uppgår till 30 830 kr per mandat och år. 

Måluppfyllelse 

Det lokala partistödet syftar till att bygga en god demokratisk grund i 

Kramfors. Denna grund behövs för att uppfylla målen god kvalitet och nöjda 

medborgare. 

Samråd 

Inget samråd har förts i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Begäran om partistöd med granskningsintyg från samtliga partier 

Beräkning partistöd 2022 
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Beslutet skickas till 

Nämndsekreterare 
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§ 64 Dnr: KS 2021/436 

Tilläggsbudget 2021 och 2022 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Nämnderna ges utökade budgetramar för 2021 och 2022 i enlighet 

med det som framkommer i ärendebeskrivningen. 

2. Ny resultatnivå för 2022 sätts till + 20 miljoner kronor. 

3. Budgetramen för överförmyndarnämnden utökas med 100 000 för 

2021-22 och att medlen tas från kommunstyrelsens utökade ram. 

Ärendet 

SKR´s senaste cirkulär 

Sveriges kommuner och regioner, SKR, presenterade 2021-08-26 i ett 

cirkulär (21:31) en ny skatteunderlagsprognos och preliminärt 

beskattningsutfall för kommunal verksamhet. 

Jämfört med den prognos som presenterades i april (cirkulär 21:20) är den 

viktigaste förändringen att SKR nu räknar med starkare 

skatteunderlagstillväxt i år, men att skatteunderlagets nivå efterföljande år 

ligger ungefär i linje med föregående prognos.  

Nyckeltal för den svenska ekonomin  

Procentuell förändring                             2019  2020  2021  2022  2023     2024  

BNP*  2,0  –2,9  4,1  3,4  1,4  1,4  
Sysselsättning, timmar*  –0,2  –3,8  2,6  2,0  1,0  0,6  

Relativ arbetslöshet, procent**  7,2  8,8  9,0  8,5  8,4  8,1  

Timlön, Nationalräkenskaperna  3,9  4,8  1,5  2,1  2,4  2,4  
Timlön, Konjunkturlönestatistiken  2,6  2,1  2,7  2,3  2,4  2,4  

Inflation, KPIF  1,7  0,5  1,8  1,5  1,9  2,0  

Inflation, KPI  1,8  0,5  1,5  1,6  2,1  2,4  
Befolkning, 15–74 år  0,7  0,4  0,1  0,2  0,3  0,3  

 

Skatteunderlagsprognosen vilar på ett medelfristigt scenario fram till år 

2024, där svensk ekonomi når normalkonjunktur mot slutet av 2023. I år 

återhämtar sig såväl BNP och arbetade timmar starkt och väntas stiga 

snabbare än väntat, men även 2022 räknar SKR med hög tillväxt. En större 

del av den förutspådda konjunkturuppgången är därmed avklarad redan vid 

2021 års utgång. 
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Konsekvenser för Kramfors kommun 

Prognosen innebär att skatteintäkter och generella statsbidrag för 2021 

kommer att uppgår till 25 Mnkr mer än vad mål- och resursplanen kunnat ta 

hänsyn till. Cirkuläret är givetvis en prognos, men med hög träffsäkerhet 

eftersom året snart är slut. 

Förslaget är att kommunfullmäktige snarast beslutar om utökade ramar för 

innevarande år. Dessa nya ramar kan därmed beaktas när delårsbokslutet 

sammanställs.  

Att skjuta upp beslutet skulle ge konsekvensen att finansförvaltningen 

redovisar ett kraftigt överskott medan flera av nämnderna riskerar att inte 

hålla sina budgetramar. 

Om denna prognos funnits tillgänglig när budgetutrymmet i nuvarande mål- 

och resursplanen fastställdes, hade sannolikt mer resurser fördelats till 

nämnderna. 

Förslaget till fördelning för 2021 

1. Välfärdsnämnden (VN) tilldelas 13,0 Mnkr. För VN handlar det 

främst om att de stora extrakostnaderna som pandemin medför inte 

längre kompenseras från staten, men även det faktum att pandemin 

orsakat att effektiviseringar i linje med den handlingsplan som finns 

inte kunnat genomföras fullt ut och i den takt som varit planerad.  

2. Bildningsnämnden (BN) tillförs 3,5 Mnkr. För BN handlar det främst 

om konsekvenser av Migrationsverkets beslut att avveckla sin 

verksamhet i Kramfors. Beslutet kom sent och vidtagna åtgärder 

hinner inte få effekt under innevarande år. Tillskottet ska även 

kompensera för att fördelningen av schablonbidraget för åtgärder 

inom SFI inte anpassats till genomförda organisatoriska förändringar. 

3. Produktionsnämnden (PN) ges ett tillskott på 1,5 Mnkr. För PN 

handlar det främst om kompensation för minskade intäkter för kost- 

och IT-verksamheterna.  

4. Kommunstyrelsen (KS) tillskjuts 1,0 Mnkr. KS har beslutat om 

åtgärder för att ta ett starkare grepp om organisationens gemensamma 

ledning och styrning. Med resurser för verksamhetsutveckling, 

projektstyrning och kompetenshöjande insatser ges bättre 

förutsättningar för en högre ambitionsnivå. 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(34) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-27 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

5. Pensionskostnaderna ökar med 6,0 Mnkr till följd av ett ökat 

livslängdsantagande. Finansförvaltningen kompenseras därför med 

motsvarande summa.  

Förslaget innebär att den budgeterade resultatnivån på + 15 Mnkr för 2021 

ligger fast. Förslaget innebär inte att arbetet med handlingsplaner inom 

främst bildning och välfärd för en budget i balans och effektivare 

verksamheter ska påverkas. Det arbetet måste fortsätta och snarare snabbas 

på för att långsiktigt anpassa utbud och verksamhet efter tillgängliga 

resurser. De tillskott som beskrivs ovan är inte ramhöjande och påverkar 

därför inte 2022. 

Förslaget till fördelning för 2022 

För 2022 innebär prognosen en marginell minskning som uppgår till 2,8 

Mnkr.  I den bedömningen finns då inte höstens budgetproposition beaktad 

och inte heller de nationella beslut som kommer att fattas under valåret 2022.  

Förslaget är att den budgeterade resultatnivån på + 25 Mnkr sänks till + 20 

Mnkr samt att kommunstyrelsens ram utökas med 2,2 Mnkr. 

Pengar krävs för att stärka satsningen på en kommungemensam ledning och 

styrning. Genom att ta ett samlat grepp om övergripande utvecklingsfrågor 

och därmed en strategisk styrning ska de gemensamma strukturerna 

förtydligas så att en tydlig röd tråd genomsyrar all verksamhet. Målet är att 

stärka samspelet i organisationen och förbättra målstyrningen.  

Konkret ska det kommungemensamma lednings-, innovations- och 

utvecklingsarbetet samordnas och ett helhetsgrepp skapas för att säkerställa 

ett bra genomförande av de politiska målen och en sammanhållning kring 

gemensamma mål och resurser.  

Det enskilt viktigaste utvecklingsområdet är att stärka digitaliseringsarbetet 

så att resurser tillförs för att tillgänglig teknik ska komma verksamheterna 

till gagn. Bildnings- och välfärdsnämndens verksamheter har högsta prioritet 

i detta arbete. 

Samråd 

I beredningen av ärendet har kommundirektören, den biträdande 

kommundirektören och ekonomichefen samverkat. 

Yttranden 

Thomas Lundberg (V), Malin Svanholm (S), Ida Stafrin (C), Anna strand 

Proos (M) yttrar sig.  
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Yrkande 

Thomas Lundberg (V) lämnar följande tilläggsyrkande ” Att budgetramen 

för överförmyndarnämnden utökas med 100 000 kronor för 2021-2022 och 

att medlen tas från kommunstyrelsens utökade ram.” 

Anna strand Proos (M) och Malin Svanholm (S) yrkar bifall till Thomas 

Lundberg (V) tilläggsyrkande. 

Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till punkt 1 och 

2 i kommunstyrelsens förslag. Efter ställd proposition finner ordförande att 

kommunfullmäktige beslutar att bifalla punkt 1 och 2 och kommunstyrelsens 

förslag. 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall eller avslag till 

Thomas Lundbergs (V) tilläggsyrkande. Efter ställds proposition finner 

ordförande att kommunfullmäktige beslutar att bifalla Thomas Lundbergs 

(V) tilläggsyrkande. 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder  

Revisorerna 

Ärendet kopplas i diariet ihop med besluten om mål- och resursplanerna för 

såväl 2021 (Dnr. 2020/309) som för 2022 (Dnr. 2021/87). 
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§ 65 Dnr: KS 2021/190 

Svar på motion om att införa hyrestrappa 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Avslå motionen. 

Reservation 

Bo Grafström (KD) och Matts Söderberg (L) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 

Motionären Peter Andelid (L) har lämnat in en motion om att nya företag 

liksom inflyttade företagare till Kramfors kommun och som hyr lokaler av 

Kramfors kommun eller dess dotterbolag Kramfast AB bör 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 betalar företagaren full marknadshyra i lokaler som hyrs 

av Kramfors kommun eller av Kramfast AB. 

5. Hyresgästen/ företagaren ges optionen köpa fastigheten där 

verksamheten drivs till bokfört värde. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 

En kommun är skyldig att behandla sina medlemmar lika. Principen innebär 

att kommuner inte får särbehandla vissa kommunmedlemmar eller vissa 

grupper av kommunmedlemmar annat än på sakliga grunder. 

Kommuner har inte heller rätt att ge stöd till enstaka näringsidkare. 

Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas endast om det 

finns synnerliga skäl för det. Lag (2019:835). Kommuner får tillgodose små 

företags behov av lokaler i kommunen under förutsättning att verksamheten 

inriktas på företagarkollektivet i allmänhet. Vilket skall prövas enskilt och 

https://lagen.nu/2017:725#L2019:835
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mot marknadsmässiga villkor. Lagen om vissa kommunala befogenheter, 

Lag (2009:47). 

 

Kommuner får inte ge förmånliga avtalsvillkor. Inte heller sälja fastighet till 

underpris. Statsstöd uppkommer om ersättningen, eller del av ersättning är så 

låg att kommunen ger en fördel till den som köper marken, fastigheten på ett 

sätt som kan påverka konkurrensen och handeln på den inre marknaden. För 

att försäljning inte ska innebära en fördel för ett företag bör försäljningen ske 

till ett pris som motsvarar marknadsvärdet. Vid försäljning är det särskilt två 

olika förfaranden som är rekommenderade att använda vid fastställande av 

marknadsvärdet. Antigen föregås försäljningen av ett villkorslöst och öppet 

anbudsförfarande eller så görs en oberoende expertvärdering innan 

försäljning äger rum. 

 

Att införa en hyrestrappa med subventionerande marknadshyror och 

försäljning till ett bokfört värde i enlighet med motionärens skrivelse strider 

mot rådande lagstiftning. 

Samråd 

Samråd har i detta ärende skett med Kramfors kommun, produktionsenheten 

samt Kramfast AB som ägare och förvaltare av kommunens 

fastighetsbestånd.  

Ekonomi och finansiering 

I kommunallagen finns det principer för hur kommunerna ska förvalta sin 

ekonomi. Kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin 

verksamhet och ska förvalta sina medel på ett sådan sätt att krav på god 

avkastning och betryggande säkerhet tillgodoses. 

Yttrande  

Matts Söderberg (L), Sofie Hellman (S), Malin Svanholm (S), Bo Grafström 

(KD), Jon Björkman (V), Rainor Melander (S) yttrar sig. 

Yrkande 

Matts Söderberg (L) och Bo Grafström (KD) yrkar bifall till motionen. Sofie 

Hellman (S), Malin Svanholm (S), Jon Björkman (V), Rainor Melander (S) 

yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer att ställas på bifall till 

kommunstyrelsens förslag, bifall till Matts Söderberg, (L), Bo Grafströms 
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(KD) yrkande. Efter ställd proposition finner ordförande att 

kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

Motions Dnr: KS 2021/190 

Beslutet skickas till 

Motionären 
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§ 66 Dnr: KS 2021/496 

Svar på motion om policy inför större investeringar 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Anse motionen besvarad. 

Ärendet 

Anna Strandh Proos (M) har den 25 september 2020 lämnat in en motion om 

policy inför större investeringar. Den 26 oktober 2020 beslutade 

kommunfullmäktige att överlämna motionen till kommunstyrelsen för 

beredning. Motionären föreslår att kommunstyrelsen följande att-satser:  

Att kommunstyrelsen får i uppdrag att snarast ta fram en policy hur det 

säkerställs att olika alternativ övervägs inför större egna investeringar eller 

då kommunen ingår som en part där en annan aktör gör investeringen, samt 

vart gränsen går för vad som räknas som en större investering.  

Att kommunstyrelsen får i uppdrag att efter framtagande av policy sedan 

följa upp det med att uppmana verksamheterna att ta fram riktlinjer samt för 

egen del. 

Motionärerna skriver i sin motion att det är särskilt viktigt med en policy för 

större investeringar i de fall där kommunen avser att inte tillämpa lagen om 

offentlig upphandling (LOU). Att tillämpa LOU i samband med 

upphandlingar är ett krav, något som kommunen alltid tillämpar och inte gör 

avsteg ifrån i upphandlingsförfarandet.  

I motionen hänvisas det till begrepp som ”tillgången ska ha en ekonomisk 

livslängd på minst 3 år” och ”anskaffningsvärdet måste uppgå till minst ett 

prisbasbelopp, exklusive avdragsgill moms”. Kramfors kommun följer lagar 

och rekommendationer som säger att en anläggningstillgång (investering) 

ska vara för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod 

(livslängd) på minst tre år samt att beloppet måste överstiga ett halvt 

basbelopp.  

Planerade investeringar för tre år framåt beslutas i juni i 

kommunfullmäktige. En eventuell överflyttning av medel mellan åren 

beslutas i februari/mars av kommunstyrelsen. Utöver det beslutar 

kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för större investeringar i kommunen 
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med en omfattande utredning som underlag. Denna rutin är vedertagen och 

fungerar i dess nuvarande form. Ett intressant utvecklingsområde skulle dock 

kunna vara uppföljning av investeringsprojekt där finns en 

utvecklingspotential.  

Ekonomi och finansiering 

Beslutet påverkar inte ekonomin. 

Samråd 

Inget samråd har förts. 

Yttrande 

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

Yrkande 

Anna strand Proos (M) yrkar bifall till motionen. Malin Svanholm (S) yrkar 

bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer att ställas på bifall till 

kommunstyrelsens förslag, bifall till Anna Strand Proos (M) yrkande. Efter 

ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar att 

bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

Motion från Anna Strandh Proos daterad 2020-09-24 

Beslutet skickas till 

Motionären 
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§ 67 Dnr: KS 2020/510 

Svar på motion om att inrätta ombud/trygghetsperson 

för de intellektuellt funktionsnedsatta 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Avslå motionen. 

Reservation 

Matts Söderberg (L) och Bo Grafström (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 

Bo Grafström (KD) har den 5 oktober 2020 lämnat in en motion till 

kommunfullmäktige som handlar om att inrätta en  

ombudsman/trygghetsperson för de intellektuellt funktionsnedsatta  

Motionären vill:  

"Att fullmäktige antar motionen och uppdrar till berörd nämnd:  

"Att det tillsätts en ombudsman för intellektuellt funktionsnedsatta i 

Kramfors kommun."  

Motionären skriver i motionen att när barnen vuxit upp och blir unga så 

kommer det andra problem än sjuksköterska, läkare och psykolog kan 

avhjälpa. Det kan finnas behov av annan hjälp, exempelvis en 

medmänniska/ombud som kan hjälpa till med svåra samtal eller andra 

praktiska saker, där inte en god man räcker till. 

2021-06-03 § 45 beslutade välfärdsnämnden föreslå för kommunfullmäktige 

att avslå motionen om inrättande av ombud/trygghetsperson för de 

intellektuellt funktionsnedsatta.  

2021-09-14 § 101 beslutade kommunstyrelsen att inte yttra sig i ärendet. 

Välfärdsnämndens bedömning 

Personer med intellektuell funktionsnedsättning har oftast rätt till insatser 

enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).  

I princip alla personer med intellektuell funktionsnedsättning har/får en god 

man, alternativt förvaltare, om de själva vill. God man/förvaltare ska hjälpa 
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och säkerställa att den enskilde får hjälp och stöd med det den har behov av 

och vill ha. Har den enskilde inte förtroende för sin gode man så kan 

överförmyndarnämnden utse en annan person som god man. Förvaltare utses 

när den enskilde inte bedöms kunna fatta egna beslut. Den enskilde ansöker 

även ofta om insatsen kontaktperson, vilket är ytterligare en person som den 

enskilde bygger en relation med. Att ännu en person ska bli inblandad i den 

enskildes liv anses inte nödvändigt eller ens bra.  

Kommunfullmäktige i Kramfors kommun har fattat beslut att anta Målbild 

för god och nära vård 2030. En målbild framtagen i länet av samtliga sju 

kommuner tillsammans med Kommunförbundet och Regionen.  

Programmet God och nära vård i Västernorrland ska följa det nationella 

arbetet med god och nära vård. Det är ett paradigmskifte som omställningen 

till god och nära vård innebär, inte bara i Kramfors utan nationellt och 

globalt, som en del av FN:s globala utvecklingsmål Agenda 30.  

En god och nära vård ska utgå från individuella förutsättningar och behov, 

bygga på relationer, vara hälsofrämjande, förebyggande och proaktiv. En 

god och nära vård bidrar till en jämlik hälsa, trygghet och självständighet 

som grundas i gemensamt ansvarstagande och tillit.  

En samordning runt individens behov ska ske med utgångspunkt i en 

individuell plan för att tillgodose individens behov av trygghet, kontinuitet 

och säkerhet. Det gäller alla individer, även de med en intellektuell 

funktionsnedsättning. 

Yttrande 

Bo Grafström (KD), Gudrun Sjödin (S), Malin Svanholm (S), Bertil Böhlin 

(C) yttrar sig. 

Yrkande 

Bo Grafström (KD), Matts Söderberg (L) yrkar bifall till motionen. Gudrun 

Sjödin (S) Malin Svanholm (S) Bertil Böhlin (C), yrkar bifall till 

välfärdsnämndens förslag.  

Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer att ställas på bifall till 

välfärdsnämndens förslag, bifall till Bo Grafström (KD), Matts Söderbergs, 

(L) yrkande. Efter ställd proposition finner ordförande att 

kommunfullmäktige beslutar att bifalla välfärdsnämndens förslag. 
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Beslutsunderlag 

Bo Grafström (KD) motion inrätta ombud/trygghetsperson för de 

intellektuellt funktionsnedsatta, 2020-10-05, Dnr KS 2020/510 

VN 2021-06-03 § 45 Svar på motion om att inrätta ombud/trygghetsperson 

för de intellektuellt funktionsnedsatta 

KS 2021-09-14 § 101 Yttrande avseende välfärdsnämndens beslut om svar 

på motion om att inrätta ombud/trygghetsperson 

Beslutet skickas till 

Motionären 
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§ 68 Dnr: KS 2020/509 

Svar på motion om att inrätta äldreombudsman 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Avslå motionen. 

Reservation 

Bo Grafström (KD), Matts Söderberg (L) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 

Bo Grafström (KD) har den 5 oktober 2020 lämnat in en motion till 

kommunfullmäktige som handlar om att inrätta äldreombudsman.  

I motionen föreslås:  

"Att fullmäktige antar motionen och uppdrar därför till berörd nämnd, 

att det tillsätts en äldreombudsman i Kramfors kommun"  

Motionären skriver att en äldreombudsman i Kramfors kommun kan 

stimulera till att bilda nätverk där olika aktörer, från kommun, profession 

och ideella organisationer, kan samverka för att hitta lösningar för en bättre 

äldreomsorg. 

2021-06-03 § 43 beslutade välfärdsnämnden föreslå för kommunfullmäktige 

att avslå motionen om att inrätta en äldreombudsman. 

2021-09-14 § 102 beslutade kommunstyrelsen att inte yttra sig i ärendet. 

Välfärdsnämndens yttrande  

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 

leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och 

meningsfull tillvaro.  

Välfärdsnämnden tog i maj 2015 beslut att införa arbetsmodellen äldres 

behov i centrum (ÄBIC). Det har sedermera bytt namn till individens behov i 
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centrum (IBIC), en arbetsmodell framtagen av Socialstyrelsen. 

Arbetsmodellen innebär att identifiera och beskriva individens behov, 

resurser, mål och resultat inom olika livsområden i det dagliga livet. IBIC 

skapar förutsättningar för delaktighet, inflytande och självbestämmande. 

Insatser erbjuds i enlighet med individens behov. När behov och mål är 

tydligt beskrivna finns förutsättningar att välja arbetssätt och metoder utifrån 

individens situation så att individen får möjlighet att stärka sina egna 

resurser.  

När information dokumenteras strukturerat blir det möjligt att följa upp 

individens resultat och värdera hur arbetssätt och metoder har fungerat. 

Strukturerad dokumentation kan också sammanställas och ge underlag för 

kvalitetsförbättringar och verksamhetsutveckling.  

Socialstyrelsens brukarundersökningar skickas varje år ut till målgruppen. 

Svaren har genom åren visat att äldreomsorgens brukare i Kramfors kommun 

upplever sig trygga, både i sitt boende och med de insatser som 

tillhandahålls. Resultaten är högre i jämförelse med både länet och riket.  

Brukarundersökningarna samt verksamhetens egna kvalitetsuppföljningar 

ligger som grund för det pågående förbättringsarbetet.  

Motionären skriver i motionen att det som visat sig under pandemin är att 

äldre som hade kunnat leva vidare med adekvat vård i stället ordinerats 

palliativ vård - med sorgligt resultat. Det måste påpekas att det övergripande 

ansvaret för medicinsk vård och behandling inte är ett kommunalt ansvar. 

Medicinsk vård och behandling av äldre som bor på särskilt boende är 

fortfarande ett regionalt ansvar. Ordination av palliativ vård kan endast ges 

av läkare.  

Kramfors kommun strävar efter att anställa utbildade undersköterskor till 

arbete inom stöd, vård och omsorg. Genom riktade statsbidrag, som en del 

av satsningen Äldreomsorgslyftet, möjliggörs att medarbetare som saknar 

adekvat utbildning kan utbilda sig under arbetstid till undersköterska. 

Kommunen är med i Vård- och omsorgscollege Västernorrland.  

Vård- och omsorgscollege är en certifierad samverkan mellan arbetsgivare, 

fackliga organisationer och utbildningar som tillsammans skapar attraktiva 

och moderna verksamheter med hög kvalitet. Här samarbetar arbetsgivare, 

gymnasieutbildningen, vuxenutbildningen och yrke högskoleutbildningen i 

Kramfors kommun med Region Västernorrland, privat utförare, 

arbetsförmedlingen och fackförbundet Kommunal genom att utveckla och 

höja kvalitén på exempelvis praktikplatser, omvårdnadsutbildningen på 
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gymnasial nivå och specialiserad undersköterska inom tre områden på 

yrkeshögskolenivå.  

Från och med hösten 2021 startar den nya vård- och omsorgsutbildningen 

med nyheter som att bl.a. gymnasiesvenska ingår i utbildningen.  

Välfärdsnämnden arbetar för goda anställnings villkor och har t ex ända 

sedan 2008 erbjudit heltidsanställningar för alla anställda inom sina 

verksamheter. Inom ramen för den tillitsbaserade styrningen pågår nu också 

olika aktiviteter för att öka medarbetarnas delaktighet och inflytande i att nå 

de av fullmäktige och nämnd fastställda målen. 

Yttranden 

Bo Grafström (KD), Gudrun Sjödin (S) Matts Söderberg (L) Ida Stafrin (C) 

yttrar sig. 

Yrkande 

Bo Grafström (KD) Mats Söderberg (L) yrkar bifall till motionen. Gudrun 

Sjödin (S) yrkar bifall till välfärdsnämndens förslag.  

Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer att ställas på bifall till 

välfärdsnämndens förslag, bifall till Bo Grafström (KD), Matts Söderbergs, 

(L) yrkande. Efter ställd proposition finner ordförande att

kommunfullmäktige beslutar att bifalla välfärdsnämndens förslag.

Beslutsunderlag 

Bo Grafström (KD) motion om att inrätta äldreombudsman, 2020-10-05 

VN 2021-06-03 § 43 Svar på motion om att inrätta äldreombudsman. Dnr: 

VN 2020/783 

KS 2021-09-14 § 102 Yttrande avseende välfärdsnämndens beslut om svar 

på motion om att inrätta äldreombudsman  

Beslutet skickas till 

Motionären 
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§ 69 Dnr: KS 2020/585 

Svar på motion om fler platser i äldreomsorgen 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Avslå motionen. 

Reservation 

Bo Grafström (KD), Matts Söderberg (L), Anna Strand Proos (M), Johanna 

Zidén (M), Lillemor Zidén (M), Björn Sjödin (SD) Gunnel Nordin (SD), 

Kenneth Backlund (SD), Bengt Sörlin (SD), Ida Stafrin (C), Inga-Britt 

Andersson (C), Birgitta Widerberg (C), Bertil Böhlin (C), Ann-Christine 

Näsholm (C), Åsa Svensson (C), Annika Östman (C), John Lundström (C) 

reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 

Peter Andelid (L) har 2020-11-18 lämnat in en motion till 

Kommunfullmäktige som handlar om att det behövs fler platser i 

äldreomsorgen.  

I motionen föreslås följande: ”Att kommunfullmäktige tillsätter en 

arbetsgrupp för planering i närtid av ett nytt och modernt digitalt 

äldreboende, gärna i en kommundel utanför staden, för att möta det växande 

problemet på efterfrågan av äldreboenden som vänta runt hörnet.” 

Motionären skriver att kommunen kommer att behöva tillskapa fler platser 

inom äldreboendeformen de närmsta åren. Att kommunen inte envist ska 

hålla sig fast vid att byggandet ska ske i kommunal regi genom kommunalt 

bolag.  

Motionären förespråkar att det ska byggas in en rad digitala funktioner som 

underlättar personalens arbete och ökar tryggheten för de äldre. 

2021-06-03 § 46 beslutade välfärdsnämnden föreslå för kommunfullmäktige 

att avslå motionen om fler platser i äldreomsorgen.  

2021-09-14 § 100 beslutade kommunstyrelsen att inte yttra sig i ärendet. 
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Välfärdsnämndens bedömning 

Kramfors kommun har idag en god balans vad gäller tillgång till och behov 

av platser i särskilt boende. Genom att utveckla en väl fungerande hemtjänst, 

bygga ut särskilda boendeformer och nyttja välfärdsteknik har kommunen 

säkerställt trygga boendeförhållanden för äldre. Detta bedöms bidra till ett 

självständigt liv och att behovet av mer omfattande vård- och 

omsorgsinsatser kan skjutas upp.  

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har utsett Kramfors kommun till 

digital ledstjärna för välfärdsteknik, en av tio modellkommuner för 

välfärdsteknik inom äldreomsorgen i Sverige. Ett exempel på hur 

välfärdsteknik nyttjas är trygghetskameror. Utifrån en arbetsmodell 

framtagen av socialstyrelsen, individens behov i centrum (IBIC), kan efter 

ett biståndsbeslut och brukarens egna önskemål en trygghetskamera 

installeras i bostaden. Nattillsynen sker då på distans istället för genom ett 

fysiskt besök. Det skänker en bättre nattsömn när individen inte blir väckt av 

att någon kommer in på natten samtidigt som tryggheten finns att någon ser 

om något händer. Enhetskameror finns på särskilt boende i allmänna 

utrymmen som t.ex. i gemensamhetslokaler och korridorer för ökad trygghet, 

säkerhet och god arbetsmiljö. Utvecklingen har skett i nära samråd och 

samverkan med brukarorganisationerna. Det senaste är möjlighet till 

nyttjande av positioneringslarm med inbyggd GPS, som kommer att införas 

inom kort. Det ger en större frihet och trygghet för omsorgstagarna.  

Socialstyrelsens brukarundersökningar skickas varje år ut till målgruppen. 

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. Nöjdheten i Kramfors är högre, både jämfört 

med länet och riket.  

I Kramfors kommuns bostadsförsörjningsprogram 2020-2024, stycke 3.2 - 

Framtida bostadsbehov för äldre i Kramfors kommun, redogörs att 

kommunen kommer att ha en befolkningsminskning de kommande åren, 

samtidigt som invånare över 75 år kommer bli allt fler. Inledningsvis 

kommer dock invånarantalet över 90 år, den mest vårdkrävande 

åldersgruppen, att minska för att fram emot 2030 återgå till dagens antal.  

Välfärdsnämnden är medveten om att framtiden kommer 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. 

Förvaltningen deltar därför gärna med de inspel och kunskaper som finns i 

frågan vad gäller kommunens arbete för bostäder och samhällsplanering.  
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Inom programperioden finns en strategi att genomföra en utredning som 

klargör hur Kramfors kommun i framtiden bör förhålla sig till etablerandet 

av mellanboendeformer som exempelvis trygghetsbostäder. Det ska ske i 

samråd med det kommunala bostadsbolaget och välfärdsförvaltningen. I 

SCB:s medborgarundersökning, som Kramfors kommun deltog i 2018, 

framkom att Kramfors stad, med stor marginal, var den tätort som flest 

deltagare helst vill bo i med närhet till natur/grönområden, tryggt område 

och närhet till livsmedelsbutiker. 

Yttrande  

Matts Söderberg (L), Johanna Zidén (M) Bo Grafström (KD) Gudrun Sjödin 

(S), Ida Stafrin (C) Sofie Hellman (S) Malin Svanholm (S) Anna Strandh 

Proos (M) Rainor Melander (S) yttrar sig. 

Yrkande 

Matts Söderberg (L) Johanna Zidén, Bo Grafström (KD), Anna Strandh 

Proos (M) yrkar bifall till motionen. Jon Björkman (V), Gudrun Sjödin (S), 

Sofie Hellman (S) Malin Svanholm (S) Rainor Melander (S) yrkar bifall till 

välfärdsnämndens förslag.  

Ida Stafrin (C) yrkar på att motionen ska anses besvarad. 

Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer att ställas på bifall till 

välfärdsnämndens förslag, bifall till Matts Söderberg (L) m.fl. yrkande, bifall 

till Ida Stafrins (C) yrkande. Efter ställd proposition finner ordförande att 

kommunfullmäktige beslutar att bifalla välfärdsnämndens förslag. 

Beslutsunderlag 

Peter Andelid (L) motion om fler platser i äldreomsorgen 2020-11-18 

Välfärdsnämndens beslut ” Svar på motion om fler platser i äldreomsorgen” 

2021-06-03 § 46, Dnr: VN 2020/932 

KS 2021-09-14 § 100 ”Yttrande avseende välfärdsnämndens beslut om svar 

på motion om fler platser i äldreomsorgen” 

Beslutet skickas till 

Motionären 
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§ 70 Dnr: KS 2021/344 

Avsägelse (M) som ledamot i produktionsnämnden 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Entlediga Thomas Tillström (M) som ledamot i produktionsnämnden. 

Ärendet 

Thomas Tillström (M) har skriftligen avsagt sig uppdraget som ledamot i 

produktionsnämnden.  

Beslutsunderlag 

Thomas Tillströms skriftliga avsägelse daterad 2021-06-21. 

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare 
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§ 71 Dnr: KS 2021/370 

Avsägelse (V) som nämndeman i Ångermanlands 

tingsrätt 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Entlediga Ulla Olofsson (V) som nämndeman i Ångermanlands tingsrätt. 

Ärendet 

Ulla Olofsson (V) har skriftligen avsagt sig uppdraget som nämndeman i 

Ångermanlands tingsrätt  

Beslutsunderlag 

Ulla Olofssons skriftliga avsägelse daterad 2021-07-14. 

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare 
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§ 72 Dnr: KS 2021/452 

Avsägelse (SD) som ersättare i kommunfullmäktige 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Entlediga Håkan Tjärnberg (SD) som ersättare i kommunfullmäktige.

2. Hemställa hos länsstyrelsen om ny röstuppräkning.

Ärendet 

Håkan Tjärnberg (SD) har muntligt avsagt sig uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteanteckning daterad 2021-09-16, Dnr: KS 2021/452 

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare 

Länsstyrelsen 



Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Sammanträdesdatum 

2021-09-27 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 73 Dnr: KS 2021/457 

Val av (M) som ledamot i produktionsnämnden 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Välja Jari Merikanto (M) som ledamot i produktionsnämnden. 

Ärendet 

Nominering har inkommit att välja Jari Merikanto (M) till ledamot i 

produktionsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Nominering från Johanna Zidén daterad 2021-09-20 

Beslutet skickas till 

Nämndsekreterare 

HR 



Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2021-09-27 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 74 Dnr: KS 2021/469 

Avsägelse (S) som ledamot i kommunfullmäktige 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Entlediga Kristina Löfroth (S) som ledamot i Kramfors

kommunfullmäktige.

2. Hemställa hos länsstyrelsen om ny röstuppräkning.

Ärendet 

Kristina Löfroth (S) har skriftligen avsagt sig uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag 

Kristina Löfroths (S) skriftlige avsägelse daterad 2021-09-24 

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare 

Länsstyrelsen 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 75 Dnr: KS 2020/425 

Val av nämndeman till Ångermanlands tingsrätt 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Välja Esa Snaula till nämndeman vid Ångermanlands tingsrätt. 

Ärendet 

Under förutsättning att kommunfullmäktige entledigar Ulla Olofsson från 

uppdraget som nämndeman vid Ångermanlands tingsrätt har fullmäktige att 

välja en ny förtroendevald till uppdraget.  

Beslutsunderlag 

Nominering från Eva Tånneryd daterad 2021-09-24 

Beslutet skickas till 

Ångermanlands tingsrätt 

Nämndsekreterare 



Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2021-09-27 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 76 Dnr: KS 2021/20 

Delgivning 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Notera delgivningarna till protokollet 

Ärendet 

1. Bolagstämmoprotokollet Höga Kusten Airport AB utan

personnummer (17 sidor)

2. Bolagsstämmoprotokoll Kramfast AB 1 juni (18 sidor)

3. Bolagsstämmoprotokoll Krambo AB 1 juni 2021 (18 sidor)

4. Bolagstämmoprotokollet Mediateknik AB utan PN (21 sidor)

5. justerat styrelseprotokoll HKA 26 maj 2021 (14 sidor)

6. KTM Protokoll 210908 (11 sidor)

7. Justerat protokoll PN 2021-06-09 (24 sidor)

8. Justerat protokoll BN 2021-06-09 (28 sidor)

9. KTM Protokoll per capsulam Förbundsdirektionen 210827 (13

sidor)

10. Protokoll PN 15 september (10 sidor)

11. Protokoll KSAU 31 augusti (6 sidor)

12. Protokoll HKA styrelsemöte 8 september 2021 (7 sidor)

13. Protokoll KS 14 september (64 sidor)

14. Protokoll VN 3 juni - utan sekretess (40 sidor)

15. Samordningsförbundet Styrelseprotokoll 210903 (10 sidor)

16. Protokoll_20210621_med bilagor (49 sidor)

17. Styrelseprotokoll Krambo AB 1 juni 2021 (14 sidor)

18. Samordningsförbundet Bilaga 1, Helårekvivalenter Kramfors

kommun 2014 - 2020 sammanställning (6 sidor)

19. Styrelseprotokoll Kramfast AB 1 juni 2021 (14 sidor)



Kommunfullmäktige 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

20. Styrelseprotokoll Mediateknik AB utan PN (10 sidor)


