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Voteringsresultat § 124 Ja Nej Avstår 
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Eva Tånneryd (V)  X 
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Voteringsresultat § 125 Ja Nej Avstår 

Peter Hedberg (S)  X 
 

Malin Svanholm (S)  X 
 

Carl-Gunnar Krooks (S)  X 
 

Eva Lygdman (S)  X 
 

Susanne Viklund (S)  X 
 

Robert Larsson (S)  X 
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Inga-Britt Andersson (C)  X 
 

Birgitta Widerberg (C)  X 
 

Robert Sandström (C)  X 
 

Jon Björkman (V)  X 
 

Nina Orefjärd (V)  X 
 

Eva Tånneryd (V)  X 
 

Gunnel Nordin (SD)  X 
 

Björn Sjödin (SD)  X 
 

Anna Strandh Proos (M)  X 
 

Johanna Zidén (M)  X 
 

Bo Grafström (KD)  X 
 

Peter Andelid (L)  X 
 

Summa   22  
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§ 124 Dnr KS 2020/547 

Malins fyra punkter för Västernorrlands bästa 

företagsklimat 2025 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Återremittera ärendet. 

Ärendet 

Kramfors Kommun ska ses som en attraktiv kommun att bo, leva och verka 

i. Vårt samhällsbygge ska präglas av höga ambitioner, kvalitetskrav, 

framtidstro och en vilja att utveckla Kramfors till en modern kommun.  

Tillsammans skapar vi mod och livskraft – i hela kommunen. 

Kramfors kommun ser ett brett och väl fungerande näringsliv som en 

förutsättning för utveckling och välfärd. Samverkan och en positiv attityd till 

företagande är för kommunen några av grundstenarna i att skapa och 

upprätthålla ett gott företagsklimat, där företag och företagsamma människor 

kan utvecklas.   

Kramfors kommun har ett starkt näringsliv och i de mätningar som görs på 

nationell nivå förbättras näringslivsklimatet sakta men säkert. Vi är en 

företagstät kommun, vi har många små- och medelstora företag och vi har 

även ett antal internationella företag som är världsledande inom sina 

områden. Vi har en stark industrisektor och tillverkande företag som 

genererar sysselsättningstillfällen och skatteintäkter. Vi har också en stark, 

växande och jobbskapande besöksnäring. 

Med företagsklimat menar kommunen de förutsättningar som påverkar det 

lokala näringslivets konkurrenskraft och ekonomiska aktiviteter. Många 

delar behövs för att skapa ett gott företagsklimat. Det handlar bland annat 

om kommunal service till företagen, attityder och tillgång till kapital, 

rådgivning och kompetent arbetskraft. Ett gott företagsklimat - när det känns 

attraktivt att starta, utveckla och etablera företag, kan beskrivas enligt 

följande punkter: 

 En kommun där företagande och entreprenörskap prioriteras. 

 En positiv attityd till företagande och företagsamma människor. 

 En hög kommunal servicenivå till företagen. 
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 En kommun med väl fungerande system för tillgång till kapital, 

nätverk och rådgivning riktad mot företagen.  

 En kommun med infrastruktur och översiktsplanering som stöttar 

tillväxten. 

 En kommun där samverkan mellan näringsliv och kommun är 

självklar. 

 En kommun där det långsiktiga utvecklingsarbetet tydligt pekar ut 

platsens riktning och utmaningar. 

 En kommun där näringslivet har tillgång till den kompetens och den  

arbetskraft som krävs för fortsatt utveckling. 

 En kommun med landsbygd och stad i balans. 

 En kommun som systematiskt arbetar med kreativitet och 

innovation. 

 

Kommunens näringslivsarbete är beroende av att all kommunal verksamhet 

levererar förutsättningar för ett bra företagsklimat och en ökad tillväxt i 

kommunen. Samtliga verksamheter inom kommunen samt de kommunala 

bolagen behöver både verka och samarbeta för att lyckas med uppdraget, det 

behöver finnas ett väl fungerande kommuninternt samspel och ständiga 

förbättringar av de processer som företagare och invånare berörs av eftersom 

detta har så stor betydelse för ett fungerande näringslivsklimat.  

Ett näringslivsråd startade upp hösten 2019. Företagarorganisationen 

Företagarna hade då sedan en tid uppvaktat kommunen och gav sig själva 

uppdraget att vara en samordnande part gentemot kommunens övriga 

företagarföreningar. Näringslivsrådets främsta uppgift är att tillsammans 

utveckla och diskutera mål på kort- och lång sikt som leder till en attraktiv, 

livskraftig och hållbar kommun för dess medborgare och näringsliv. Genom 

samarbete och förankring ska politiska beslut beredas med konkreta 

konsekvensanalyser för påverkan av måluppfyllelse. Näringslivsrådet ska 

tillvarata den samlade kompetens dess medlemmar bidrar med samt skapa 

delaktighet i utvecklingen av kommun och näringsliv. Näringslivsrådet ska 

genom kontinuerliga möten och öppen dialog mellan kommunens företag, 

politiker och tjänstepersoner möjliggöra en positiv utveckling.  

I början av 2020 enades parterna i näringslivsrådet om ett gemensamt mål att 

Kramfors kommun ska ha ”Västernorrlands bästa företagsklimat år 2025”.   

En process har pågått sedan dess för att komma fram till hur vi ska gå 

tillväga för att lyckas nå målet. En kommunintern workshop hölls i början av 

mars där kommunens samtliga förvaltningschefer, nämndsordföranden, 
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Krambo AB och nyckelfunktioner inom Kommunstyrelsen bjudits in. Fokus 

var att få inspel till en kommungemensam handlingsplan för att nå målet. 

Processen fortsatte i näringslivsrådet där företagarna efterfrågade ett politiskt 

ställningstagande liknande det Timrå fastställt. Dokumentet Malins fyra 

punkter för Västernorrlands bästa företagsklimat 2025 utformades.  

1. Tydligt ledarskap för bästa företagsklimat  

2. Bästa tänkbara service  

3. Bästa samarbete med företagen 

4. Bästa dialog med företagen 

Ytterligare en workshop arrangerades i början av september där förutom 

kommunens politiker och tjänstemän även företagare deltog. Dokumentet 

Malins fyra punkter presenterades och deltagarna gav inspel till aktiviteter. 

För att lyckas nå målet om Västernorrlands bästa företagsklimat 2025 har 

även näringslivet en betydande roll. Ett nyckelord för kommande arbete är 

tillsammans; det offentliga och det privata näringslivet.  

För att nå målet, Västernorrlands bästa företagsklimat 2025, uppdras till 

Kommunstyrelsen att organisera arbetet för att nå målet. 

Ekonomi och finansiering 

Genomförande sker inom befintlig budget. 

Måluppfyllelse 

I vision 2031 står att vår Kramfors kommun med både Höga Kusten och 

Ådalen är ett självklart alternativ för företag, besökare och människor som 

vill leva och arbeta här. Vi tror på en positiv utveckling och vår framåtanda 

sprider sig. Allt fler vet vad Kramfors kommun erbjuder. Vi är stolta över att 

bo här och rekommenderar andra att flytta hit. Alla som vill, både kan och 

vågar starta och driva företag. Våra besökare återvänder gärna och delar med 

sig till andra om sina upplevelser.  

Här tas engagemang och idéer tillvara. Vi är pionjärer för ett hållbart 

samhälle, vilket sprider livskraft, framtidstro och optimism som fler vill ta 

del av. Allt upplevs nära och det är enkelt att leva ett rikt liv. 

Vi växer genom ett livslångt lärande och förverkligar våra drömmar. 

Entreprenörskapet blomstrar, det finns en mångfald av arbetstillfällen och en 

grön livsmiljö som gör vår kommun till ett naturligt val för boende, 

näringsliv och besökare. Människor i Kramfors kommun mår bra, är vänliga 

och uppmuntrar varandra. Vi delar med oss och bidrar med vår unika 

kunskap. Tillsammans står vi starka inför framtiden. I Kramfors kommun 

finns förutsättningar för ett livskraftigt näringsliv. Näringslivsklimatet gör att 
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fler företag växer och etablerar sig i kommunen. Vår växtkraft är stark, 

entreprenörsandan spirar, tillväxten ökar och sysselsättningen är hög. 

Vi inspireras av vår dramatiska historia men låter den inte ta fokus från nutid 

och framtid. Vi ser möjligheterna även när vi möter svårigheter och hinder 

längs vägen. Vi har en öppenhet för nya idéer och influenser, vilket skapar 

förutsättningar för intressanta arbeten, boenden och mötesplatser. Något som 

vi med stolthet och glädje berättar om för andra. 

Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av 

företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet med rankingen är att visa 

var i Sverige det är mest gynnsamt att starta och driva företag. Rankingen 

utgörs till två tredjedelar av enkätsvar från företagare. I den sista tredjedelen 

väger Svenskt Näringsliv även in statistiska faktorer från SCB och UC. För 

att veta om vi nått målet år 2025 använder vi oss av bl.a. Svenskt Näringsliv 

ranking, vilket är en vedertagen mätning och som vi förhåller oss till.                 

Samråd 

Kommunstyrelsens ordförande har i Näringslivsrådet samrått med vice KSO, 

oppositionsråd, kommundirektör, tillväxt och näringslivschef, miljö- och 

byggchef, näringslivsutvecklare samt representanter ifrån 

företagarorganisationen Företagarna (som getts i uppdrag att företräda övriga 

företagarorganisationer). Två workshop har ägt rum där samtliga nämnders 

ordförande, förvaltningschefer och nyckelfunktioner inom kommunen 

bjudits in. Till den andra workshopen bjöds även företagare in. Samarbetet 

och dialogerna har utmynnat i Malins fyra punkter för Västernorrlands bästa 

företagsklimat 2025. 

Yttranden 

Malin Svanholm (S), Ida Stafrin (C), Jon Björkman (V), Anna Strandh Proos 

(M), Robert Sandström (C), Bo Grafström (KD), Peter Andelid (L), Björn 

Sjödin (SD), Siw Sachs (S), Rainor Melander (S), Robert Larsson (S), 

Birgitta Widerberg (C) och Johanna Zidén yttrar sig i ärendet. 

Yrkanden 

Malin Svanholm (S), Jon Björkman (V), Siw Sachs (S), Rainor Melander (S) 

och Robert Larsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Ida Stafrin (C) yrkar på att ärendet återremitteras i sin helhet, den skriftliga 

motiveringen finns diarieförd med diarienummer KS 2020/547. 
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Anna Strandh Proos (M), Robert Sandström (C), Bo Grafström (KD), Peter 

Andelid (L), Björn Sjödin (SD) Johanna Zidén (M) Birgitta Widerberg (C) 

yrkar bifall till Ida Stafrins (C) återremissyrkande. 

Siw Sachs (S) och Robert Larsson (S) yrkar avslag till Ida Stafrin (C) 

återremissyrkande.  

Särskild propositionsordning  

Ordförande meddelar att särskild proposition kommer ställas på bifall eller 

avslag till Ida Stafrins (C) återremissyrkande. Proposition ställs på bifall 

eller avslag genom votering.  

Ordförande meddelar följande:  

Ja-röst för bifall till Ida Stafrins (C) återremissyrkande med tillhörande 

motivering. 

Nej-röst för avslag till Ida Stafrins (C) återremissyrkande.  

Propositionsordningen godkänns. 

Voteringsresultat 

Med 10 ja-röster och 12 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att 

återremittera ärendet.  

Kommunallagen 5 kap. 50 § Ett ärende ska bordläggas eller återremitteras, 

om det begärs av minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna 

Se voteringslista på s. 4.  

Beslutsunderlag 

Malins fyra punkter för Västernorrlands bästa företagsklimat 2025. 

Beslutet skickas till 

Kommunens förvaltningar 

Företagarföreningarna i Kramfors kommun 

Bolag som ingår i kommunhuskoncernen 

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

kommunhus koncernen 2021”. 
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§ 125 Dnr: KS 2020/514 

Renhållningstaxa 2021 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Anta ny renhållningstaxa från och med 2021-01-01. 

Ärendet 

Kommunen har en renhållningstaxa för hämtning av hushållsavfall och 

slamtömning. Den reglerar avgifter för olika typer av hämtning beroende på 

t.ex. kärlstorlek och hämtningsintervall samt olika typer av slamtömning.  

Förslaget som presenteras nedan gällande tömning av hushållsavfall 

(kommunalt avfall) innebär en ökning av intäktsbudgeten med 3 649 tkr från 

17 491 tkr (2020) till 21 140 tkr (2021).  

Enheten för Avfall och återvinning har under de senaste åren haft ökade 

kostnader pga. höjda priser för förbränning av avfall vid Sundsvall Energi 

Korstaverket, ökade kostnader för transporter av avfall, hantering av avfall 

(omlastning, sortering) och entreprenörens personalkostnader. Även ökning 

av egna personalkostnader, kostnader för städning och avskrivning ny hall 

mellanlager gör att hushållens ersättning till Högberget måste öka. Dessa 

kostnadsökningar är direkt hänförbara till det avfall som hushållen genererar.  

Taxekalkyl 2021 har därför justerats genom att 

 Viktavgiften under punkt 1.2 har höjts från 1,83 kr/kg (inkl. moms) 

till 2,7 kr/kg (inkl. moms) 

För det vanligaste hushållet blir förändringen enligt tabell 1. En höjning av 

viktavgiften från 1,83 kr/kg (inkl. moms) till 2,7 kr/kg (inkl. moms) innebär 

en årlig höjning med 339 kr/år (26 kr/månad) för normalhushållet.  
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Tabell 1. Taxans påverkan på vanligaste hushållet. 

 Taxa 2019 (kr) 

inkl moms 

Taxa 2021 (kr) 

inkl moms 

Förändring (kr) 

Grundavgift en- och 

tvåfamiljshus 

676 676 0 

Viktavgift omräknad till 

årskostnad vid 15 kg avfall 

tömt 26 ggr/år 

714 1053 339 

Kärlavgift 190 liter inom 

1,6 m från stannställe 

460 460 0 

Summa 1850 2189 339 

 

Skälet till att endast höja viktavgiften är flera.  

1. Kommunens uppdrag är att arbeta enligt avfallstrappan där 

materialåtervinning ska främjas före energiåtervinning (förbränning). 

Att öka kostnaden för att lämna avfall till förbränning ger en 

miljöstyrande effekt då hushållen ges incitament för att i större 

utsträckning sortera sitt avfall rätt och lämna återvinningsbart 

material till återvinning.  

2. Enligt utförda plockanalyser innehåller 35% av det som slängs i 

Kramforsbons soptunna förpackningar och tidningar vilket innebär 

att det finns en stor potential för hushållen att påverka den avgift som 

de betalar. Om normalhushållet reducerar sin vikt med 35% skulle 

viktavgiften endast bli 684 kr per år. 

3. Genom att höja viktavgiften ges hushållen större incitament för att 

sortera ut de återvinningsbara fraktioner som inte ska lämnas i 

soptunnan och förbereds på den kommande insamlingen av matavfall 

då hushållen ska sortera ut de 29% matavfall som de i dagsläget 

slänger i soptunnan. 

 

Kostnaderna för avfallsförbränningen (avtal KS 2018/550) har mellan 2019-

2020 ökat med över 5% och förväntas öka ytterligare under 2021. 

Enligt gällande avtal för avfallshämtning (KS 2015/332) uppdateras priserna 

enligt avfallsindex för insamling. Index har mellan 2019 till 2020 ökat med 

2,4 % och förväntas öka med ytterligare 1,5% inför 2021. 
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SLAMTÖMNING 

Förslaget som presenteras nedan innebär en ökning av intäktsbudgeten för 

slamtömning med 290 tkr från 2 900 tkr (2020) till 3 190 tkr (2021).  

Sett till enskilda poster gällande slamtömning är ökad ersättning till VA och 

ökad ersättning enligt entreprenörsavtal de största enskilda posterna. 

Taxan för slamtömning har inte justerats på ett övergripande plan sedan 

2011. Kostnader för slamtömningentreprenaden (avtal KS 2014/597) har 

mellan åren 2015-2019 ökat med 12% och förväntas öka ytterligare 1% fram 

till 2021. En förändrad hantering av det insamlade slammet och ökade 

kostnader för skötsel utav de befintliga slamlagunerna medför ökade 

kostnader för VA-verksamheten vilket är ett skäl till att utgiftsbudgeten höjts 

med 200 kkr. 

Taxekalkyl 2021 för slamtömning har därför justerats genom att 

 Taxan höjts med 10% för varje enskild post gällande slamtömning 

(punkt 2.1 – 2.9). 

Måluppfyllelse 

KF-mål: Kramfors ska vara en hållbar kommun – ekologiskt, socialt och 

ekonomiskt. 

Samråd 

Inga samråd aktuella 

Yttranden 

Rainor Melander (S), Bo Grafström (KD) och Anna Strandh Proos (M) yttrar 

sig i ärendet. 

Yrkande 

Rainor Melander (S) yrkar bifall till beslutspunkt 1.  

Rainor Melander (S) yrkar avslag till beslutspunkt 2 i produktionsnämndens 

förslag till beslut. 

Bo Grafström och Anna Strandh Proos (M) yrkar bifall till Rainor Melanders 

yrkande om avslag till beslutspunkt 2. 

Propositionsordning  

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall 

produktionsnämndens förslag till beslut och på bifall till Rainor Melanders 

(S) yrkande om avslag till produktionsnämndens beslutspunkt 2. Proposition 

ställs genom votering. 
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Ordförande meddelar följande:  

Ja- röst till produktionsnämndens förslag till beslut. 

Nej-röst till Rainor Melanders yrkande om avslag till beslutspunkt 2. 

Propositionsordningen godkänns. 

Voteringsresultat 

Med 22 nej-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med Rainor 

Melanders yrkande om avslag till beslutspunkt 2.  

Se voteringslista på s. 5.  

Beslutsunderlag 

Renhållningstaxa för Kramfors kommun 20201 

PN 2020-10-29 § 45  

KS 2020-11-24 § 157 

Beslutet skickas till 

Tekniska avdelningen 

Miljö och byggavdelningen 
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§ 126 Dnr: KS 2020/515 

Investeringsfond och taxejusteringar – VA 

verksamheten 2021-2023 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Anta ny taxa för Kramfors kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggning från och med 1 januari 2021. 

2. Revidera projekt i investeringsfond. 

Ärendet 

Stora delar av vatten- och avloppsverksamheten i Sverige står inför 

omfattande och kostsamma utmaningar nu och i framtiden, detta för att 

kunna säkra dricksvattenleveransen och spill- och dagvattenavledningen på 

ett säkert och miljömässigt bra sätt, samt att klara de ökade 

myndighetskraven och inte minst klimatförändringarna. 

Kramfors är inget undantag. Kommunen har en VA-verksamhet som är 

omfattande i förhållande till nuvarande invånarantal med många 

anläggningar och långt ledningsnät. Förnyelsebehoven kommer att öka i allt 

högre takt på grund av anläggningarnas ålder vilket innebär ökade kostnader. 

Vi kan konstatera att befolkningen i Kramfors kommun idag inte prioriterar 

samma bostadsorter som traditionellt varit mest attraktivt i kommunen. Dels 

finns det ett ökat behov av bostäder sjönära/havsnära dels verkar många 

föredra att bo i den största tätorten i kommunen. 

Det finns områden idag där vi inte har tillräckligt stor kapacitet på 

vattensidan och även områden där vi har överkapacitet. Genom att anlägga 

förbindelseledningar mellan dessa områden kan vi bygga bort problemet och 

utnyttja de resurser vi har på ett effektivt sätt.  

Redan nu måste det till en välgrundad gissning för var vi behöver utöka vårt 

VA-område så att rätt resurser används för att bygga rätt inför framtiden. 

En översyn av avgifterna har genomförts baserade på förväntade 

kostnadsförändringar till följd av en förändrad kostnadsbild för VA-

verksamheten som kan förväntas under 2021.  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(25) 

Sammanträdesdatum 

2020-12-07 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

I PM dat 2015-03-01 över vatten och avloppsverksamheten i Kramfors 

kommun finns nuvarande och framtida utmaningar belysta. PM är till stora 

delar fortfarande giltigt även om vissa förändringar skett.  

Enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster kan överskottsmedel 

inom VA-verksamheten reserveras för framtida nyinvesteringar som 

kommer hela VA-kollektivet till godo.  Detta skall ske genom avsättning till 

en särskild investeringsfond. Avsättningarna skall avse bestämda åtgärder 

som redovisas i en fastställd investeringsplan av vilken skall framgå 

beräknad kostnad för åtgärderna. Det ska även redovisas när medlen avses 

tas i anspråk och upplysningar som behövs för att avsättningens storlek ska 

kunna bedömas. Någon bestämd tidsgräns skall inte gälla i lagen men 

normalt skall inte åtgärderna ligga mer än tio år framåt i tiden. Om medlen 

inte kommer till användning ska de återföras till den löpande redovisningen.  

Investeringsfonden måste vara ett dynamiskt dokument eftersom tiden ibland 

gör att andra prioriteringar kan uppstå. Desto längre in i framtiden vi är ju 

svårare är det att ha helt rätt i prioriteringslistan. Investeringsfonden är också 

beroende av att vi kan höja avgiften i motsvarande grad såsom de generella 

kostnadsökningarna är. 

Ekonomi och finansiering 

VA-Taxa 

I tjänsteskrivelse ”Investeringsfond 2018-2020” Dnr 2017/575 aviserades att 

årliga justeringar av VA-taxan skall införas för att kunna möta ökade 

kostnader till följd av indexhöjningar, se Tabell 1. 

Indexhöjning VA  
Tabell 1 Beräknade kostnadsökningar    

Slag Budget Kostnadsökning Kostnad 

Maskiner 7 504 000 2,6% 195 100 

Kemikalier 3 500 000 1,5% 55 000 

Elkostnader 6 780 000 2 % 135 000 

Anläggnings och underhålls mtrl. 5 320 000 2,5% 130 000 

Lönekostnader 14 765 000 2 % 295 000 

Summa     810 000 
 

Med anledning av angivna kostnadsökningar föreslås att brukningsavgiften i 

VA-taxan höjs med 5 %. Den föreslagna höjningen av VA-taxan innebär att 

årskostnaden för en normalvilla ökar med 475 kr. 
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Investeringsfond 

För tiden 2021 – 2023 föreslås att följande nyinvesteringar finansieras 

genom överskott som kan komma att uppstå i verksamheten och som inte 

återförs till VA-kollektivet, se Tabell 2. 

 

 

Tabell 2 Investeringsfondens prioriteringar de närmsta åren.  

Investeringar Vattenverk 2021 2022 2023 

Norrfällsvikens v-verk ny vattentäkt     1700 

Inviks VV upprustning   2500   

Överföringsledning till Torroms vattenverk 3000    

Överföringsledning till Torroms-Hol 600     

Summa 3600 2500 1700 

Investeringar Reningsverk       

Avloppslösning Svanö  600    

Mariebergs ARV överföring till Nylands ARV   1500  

Styr och övervakning mindre ARV 800 1000  

Klockestrands ARV överpumpning till Lunde ARV   1500  3000 

Summa 1400 2500 4500 

Investeringsfond 5000 5000 6200 

 

Måluppfyllelse 

Åtgärderna ligger väl i viljeinriktningen om hållbarhet. 

Beslutsunderlag 

PM dat 2015-03-01 

Taxa för Kramfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning,  

Beslutet skickas till 

Peter Levin teknisk chef 

Peter Fahlen enhetschef VA-verk 
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§ 127 Dnr: KS 2020/585 

Motion om fler platser i äldreomsorgen 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Överlämna motionen till välfärdsnämnden för beredning. 

Ärendet 

Peter Andelid (L) har lämnat in en motion om att Kramfors kommun ska 

tillsätta en arbetsgrupp för planering av ett nytt, digitalt äldreboende.  

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

2020/585). 

Beslutsunderlag 

Peter Andelids (L) motion daterad 2020-11-18. 
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§ 128 Dnr: KS 2020/601 

Avsägelse som nämndeman i Ångermanlands tingsrätt 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Entlediga Svante Jönsson som nämndeman i Ångermanlands tingsrätt.  

Ärendet 

Svante Jönsson har skriftligen avsagt sig uppdraget som nämndeman i 

Ångermanlands tingsrätt.  

Beslutsunderlag 

Svante Jönssons skriftliga avsägelse daterad 2020-11-29. 

Beslutet skickas till 

Ångermanlands tingsrätt 

Nämndsekreterare 
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§ 129 Dnr: KS 2020/562 

Val av (C) som ledamot i arvodesberedningen 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Välja Robert Sandström (C) till ledamot i arvodesberedningen.  

Ärendet 

Kommunfullmäktige har att välja en förtroendevald till uppdraget som 

förtroendevald i arvodesberedningen. 

Beslutsunderlag 

Nominering från Robert Sandström daterad 2020-11-02. 

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare  
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§ 130 Dnr: KS 2020/561 

Val av (C) som ersättare i välfärdsnämnden 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Välja Linda Ulfsparre Sewell (C) till ersättare i välfärdsnämnden.  

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-22 § 65 att entlediga Siw Böhlin 

som ersättare i välfärdsnämnden. Kommunfullmäktige har därför att välja en 

ny förtroendevald till uppdraget.  

Beslutsunderlag 

Nominering från Robert Sandström daterad 2020-11-02. 

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare  
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§ 131 Dnr: KS 2020/563 

Val av (C) som ledamot i kommunfullmäktiges 

valberedning 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Välja Robert Sandström (C) till ledamot i kommunfullmäktiges 

valberedning.  

Ärendet 

Kommunfullmäktige har att välja en ny förtroendevald till uppdraget som 

ledamot i kommunfullmäktiges valberedning.  

Beslutsunderlag 

Nominering från Robert Sandström daterad 2020-11-02. 

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare 
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§ 132 Dnr: KS 2020/593 

Val av (C) till andre vice ordförande i 

kommunfullmäktige 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Välja Robert Sandström till andre vice ordförande i kommunfullmäktige. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har att välja en ny förtroendevald till uppdraget som 

kommunfullmäktiges andre vice ordförande.  

Beslutsunderlag 

Nominering från Robert Sandström daterad 2020-11-19. 

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare 
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§ 133 Dnr: KS 2020/609 

Val av nämndeman till Ångermanlands tingsrätt 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Välja Göran Fahlén till nämndeman vid Ångermanlands tingsrätt.  

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-112-07 § 128 att entlediga Svante 

Jönsson från uppdraget som nämndeman i Ångermanlands tingsrätt. 

Fullmäktige hade därför att besluta om att tillsätta en ny förtroendevald till 

uppdraget. 

Beslutsunderlag 

Nominering från Thomas Lundberg daterad 2020-12-06. 

Beslutet skickas till 

Ångermanlands  

Nämndsekreterare  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(25) 

Sammanträdesdatum 

2020-12-07 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 134 Dnr: KS 2020/30 

Delgivningar 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Notera delgivningarna till protokollet. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige får ta del av följande: 

1. Granskning av delårsrapport Akademi Norr 

2. Utlåtande avseende delårsrapport 2020 Akademi Norr 

3. Justerat protokoll krisledningsnämnd 12 november 

4. Ks 201114 § 168 Rapport från kommundirektören 

5. Rapport från kommundirektören, 2020-11-19  

6. Ks 201124 § 158 Yttrande om investeringsfond och taxejusteringar-VA 

verksamheten 2021-2023  

7. KS 201124 § 157 Yttrande om beslut gällande renhållningstaxa 2020 

8. Minnesanteckningar gruppledarträff 23 november 2020 

9. Protokoll KS 24 november - webb utan sekretess 

10. Protokoll ÖFN 2020-11-20 - webb utan sekretess 

11. Revisionsrapport Granskning av finansiell planering – sammanfattning 

12. Revisorernas bedömning av delårsrapport per 2020-08-31 för 

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten 

13. Sollefteå kommuns valärende 2019-09-28 § 100 val av stämmoombud 

HK-Airport 


