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Närvarolista 
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Siw Sachs (S) jäv § §, 51,56, deltar på distans. 
Rolf Eriksson (S) deltar på distans. 
Kurt Larsson (S), tjänstgörande ers. deltar på distans. 
Rainor Melander (S) deltar på distans. 
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John Lundström (C), tjänstgörande ers. deltar på distans. 
Bertil Böhlin (C), tjänstgörande ers. deltar på distans 
Vakant (C) 
Jon Björkman (V) deltar på distans. 
Nina Orefjärd (V) deltar på distans. 
Karl- Johan Rahm (V) jäv § 54, deltar på distans. 
Eva Tånneryd (V) 
Vakant (V)  
Vakant (V) 
Ove Källström (SD) deltar på distans. 
Gunnel Nordin (SD) deltar på distans. 
Björn Sjödin (SD) deltar på distans. 
Vakant (SD) 
Vakant (SD) 
Anna Strandh Proos (M) jäv § 51, deltar på distans. 
Johanna Zidén (M) tjänstgörande ers. jäv § 51, deltar på distans. 
Lillemor Zidén (M) tjänstgörande ers. jäv § 51, deltar på distans. 
Vakant (KD) 
Peter Andelid (L) deltar på distans. 
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§ 45 Dnr KS 2020/318 

Delårsrapport per 2020-04-30 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Uppföljningen per sista april 2020 godkänns. 

2. Uppmana välfärds- och bildningsnämnderna att besluta om 

ytterligare åtgärder i sina handlingsplaner för att anpassa 

verksamheten till beslutad budgetram. 

3. Välfärdsnämnden ska vid nästa kommunstyrelse särskilt rapportera 

om kostnadsutveckling och åtgärder inom verksamhetsområdet 

Individ och familjeomsorg, IFO. 

4. Bildningsnämnden ska vid nästa kommunstyrelse särskilt rapportera 

om kostnadsutveckling och åtgärder inom verksamhetsområdet 

grundskola. 

Ärendet 

Kommunen och dess nämnder har upprättat en delårsrapport per 2020-04-30 

innehållande utfall, budgetuppföljning och en helårsprognos 2020.  

Resultatet per sista april är -13,1 mnkr, att jämföra med -34,6 mnkr 

motsvarande period 2019.  

Den ekonomiska helårsprognosen visar ett positivt resultat på 5,7 mnkr, 

vilket är 9,3 mnkr sämre än budget. Det innebär att kommunens 

balanskravsresultat bedöms bli positivt men att kommunfullmäktiges 

finansiella mål inte uppnås. 

Det råder stor osäkerhet i nuvarande prognos, då de ekonomiska effekterna 

av Covid -19 är svåra att beräkna både på intäkts- och kostnadssidan.  

Nämnderna/styrelsen visar en helårsprognos på -22,8 mnkr, där 

välfärdsnämndens prognos är -18,5 mnkr och bildningsnämndens -6,6 mnkr.  

Det är av största vikt att det långsiktiga arbetet med handlingsplaner för att 

sänka nettokostnaden fortsätter. Samt prioritera arbete med att vidta åtgärder 

för att uppnå möjliga kortsiktiga effekter. Detta samtidigt med den 

coronapandemi som pågår och som påverkar våra verksamheter och 

ekonomiska förutsättningar oerhört mycket.  
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Ekonomi och finansiering 

Beslutet bedöms inte få några ekonomiska konsekvenser. 

Måluppfyllelse 

Prognosen är del av kommunens uppföljningsarbete och kommer att bidra 

till att målet om god ekonomisk hushållning nås. 

Samråd 

Det ekonomiska utfallet/prognosen har presenterats i samverkanskommittén. 

Beslutsunderlag 

Kramfors kommun delårsrapport per 2020-04-30 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 

Revisionen 
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§ 46 Dnr: KS 2020/168 

Arbetsordning för kommunfullmäktige 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Upphäva arbetsordning daterad 2019-10-28, § 133 

2. Anta ny arbetsordning för kommunfullmäktige. 

Ärendet 

Förtydliganden har gjorts under avsnitten om interpellationer och frågor.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges arbetsordning 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktiges presidium 

Kommunfullmäktiges gruppledare 
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§ 47 Dnr: KS 2019/268 

Yttrande till Förvaltningsrätten i Härnösand gällande 

laglighetsprövning enligt kommunallagen för beslut i 

KF 200224 § 11, om redovisning av kommunala bolags 

klimatpåverkan 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Fastställa yttrandet. 

Reservationer  

Björn Sjödin (SD), Ove Källström (SD) och Gunnel Nordin (SD) 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har beslutat att bifalla motion Dnr KS 2019/268 om att 

bolagen i kommunhuskoncernen från och med verksamhetsår 2020 ska 

redovisa klimatpåverkan i årsredovisningen. Detta avser årsredovisning för 

verksamhetsår 2020. 

Den 12 mars 2020 inkom ett överklagande av beslutet i kommunfullmäktige 

från Bengt Sörlin, Sverigedemokraterna, med följande motivering; 

Beslutet i § 11 att bifalla motionen om att de kommunala 

bolagen skall redovisa klimatpåverkan anser jag strida mot lagen 

om offentlig upphandling. Detta när beslutet innebär att 

entreprenörer med redan ingångna pågående avtal omfattas 

vilket påpekades under debatten. Därför överklagar jag detta 

beslut. 

Kommunfullmäktiges bedömning 

Kramfors kommun anser att kommunfullmäktige har mandat att ge 

ägardirektiv till de kommunägda bolagen. Beredning och beslut av ärendet 

har gjorts på korrekt sätt. Fullmäktige anser därmed att överklagan ska 

avslås.  

Bolagens redovisning ska göras inom ramen för gällande lagstiftning och 

ingångna avtal. 
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Samråd 

Samråd har först inom kommunledningsförvaltningen. 

Yttrande  

Björn Sjödin (SD) yttrar sig.  

Yrkande  

Björn Sjödin (SD) yrkar avslag.  

Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till 

kommunstyrelsens förlag till beslut eller på bifall till Björn Sjödins (SD) 

avslagsyrkande. Propositionsordningen godkänns.  

Efter ställd proposition finner ordförande att fullmäktige beslutar i enlighet 

med kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningsrätten i Härnösand. föreläggande, mål nr 1154-20. Daterad 

2020-03-16. 

Kommunfullmäktiges beslut KF 200224 § 11, KS 2019/268 

Beslutet skickas till 

Förvaltningsrätten i Härnösand  

Samhällsavdelningen 
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§ 48 Dnr: KS 2020/266 

Sammanträdesplan 2021 för kommunfullmäktige  

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Anta nedanstående sammanträdesplan 2021 för kommunfullmäktige.  

8 februari 

26 april 

24 maj 

21 juni 

27 september 

25 oktober 

6 december 

2. Ledamöter och ersättare som deltar i partigruppmöten som hålls med 

anledning av fullmäktige är berättigade till ersättning för 

partigruppmöten i maximalt 3 timmar.  

Ärendet 

Kommunfullmäktige fastställer årligen en mötesplan för kommande års 

sammanträden. Kommunfullmäktiges mötesplan är planerad tillsammans 

med kommunens övriga styrelser och nämnder, utskott och beredningar för 

att säkerställa att sammanträden inte krockar.  

Ekonomi och finansiering 

Kostnaden beräknas inrymmas i ordinarie budget. 

Måluppfyllelse 

Beslutet är kopplat till att skapa en god demokratisk grund i kommunen, det 

behövs för att uppfylla målet nöjda medborgare. 

Samråd 

Samråd har skett med ordförande i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 

välfärdsnämnden, produktionsnämnden och bildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Förslag på sammanträdesplan 2021 
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Beslutet skickas till  

Nämndsekreterare  

Kommunfullmäktiges presidium 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(66) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-22 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 49 Dnr: KS 2020/278 

Aktualitetsprövning översiktsplan 2013 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Översiktsplanen, antagen 2013-04-29 fortsätter gälla tills ny plan 

antas. 

2. Uppdra till kommunstyrelsen att påbörja arbete med en revidering av 

gällande översiktsplan  

Ärendet 

Enligt plan- och bygglagen (2010:900) ska alla kommuner i Sverige ha en 

aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunens yta. Kramfors 

kommuns gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige i april 2013 

och vann laga kraft den 30 maj 2013. 

Översiktsplanen är vägledande vid beslut som rör användningen av mark- 

och vattenområden i en kommun samt hur den byggda miljön ska användas, 

utvecklas och bevaras. Detta innebär att planen lyfter många viktiga frågor 

om hur det ska vara att leva i, arbeta i och besöka Kramfors kommun i 

framtiden. Exempelvis attraktiva och trygga boendemiljöer, hållbara och 

goda kommunikationer, värdefulla natur- och kulturmiljöer samt möjligheten 

till en inspirerande fritid.   

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men är ett betydelsefullt 

dokument genom sin vägledande funktion och sin förankring i en lagstadgad 

process, som säkrar delaktighet och insyn från start till att planen antas av 

kommunens högsta politiska organ kommunfullmäktige.  

Syftet med aktualitetsprövningen är att avgöra om översiktsplanen är aktuell 

eller inte. En översyn som väger in vad som har förändrats sedan planen 

fastställdes av kommunfullmäktige och vad som är genomfört. 

Översynen har skett genom att: 

- Bedöma om planen lever upp till kraven i plan- och bygglagen på en 

översiktsplan. 

- Väga in länsstyrelsens sammanfattande redogörelse, vilken beskriver 

rådande planeringsunderlag samt statens syn på översiktsplanens 

aktualitet. 
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- En dialogprocess med kommunala förvaltningar och bolag samt 

kollektivtrafikmyndigheten (Din Tur) om översiktsplanens innehåll 

och användning samt dess aktualitet.   

Efter att översiktsplan 2013 vann laga kraft har det tillkommit nya lagar, mål 

och planer som påverkar innehållet och vägen mot en hållbar utveckling. Det 

har skett förändringar avseende de riksintressen som finns i Kramfors 

kommun, vilka en översiktsplan ska förhålla sig till.  

Kramfors kommun har antaget en vision – Vision 2031 samt har en ny mål- 

och styrkedja. Utöver detta har kommunen tagit fram och kopplat dokument 

som en fördjupad översiktsplan för Kramfors stad, ett tematiskt tillägg för 

landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) och riktlinjer för bostads-

försörjning till översiktsplan 2013. Fler planer och underlag är också på gång 

som behöver vägas in i översiktsplanen.   

Under dialogprocessen samt i länsstyrelsens sammanfattande redogörelse 

lyfts att ställningstagandena som finns i översiktsplanen bör ses över och 

konkretiseras.  

För att översiktsplanen ska upprätthålla sin vägledande funktion är 

bedömningen att översiktsplan 2013 är inaktuell i vissa delar, därför föreslås 

en revidering av översiktsplan påbörjas. Eftersom en översiktsplan fortsätter 

att gälla tills den ersatts av en ny så gäller också de generella 

ställningstaganden samt rekommendationer som finns i nuvarande 

översiktsplan.  

Ekonomi och finansiering 

Kostnad för framtagande av en ny översiktsplan tas ur Samhällsavdelningens 

budget. 

Barnrättsperspektiv 

I januari 2020 blev Barnkonventionen lag i Sverige och flera av 

konventionens artiklar berör översiktsplanen och dess innehåll. Det finns 

också mer kunskap om barn och ungdomars situation samt ungas synpunkter 

på hur samhället bör utvecklas, vilket kan inspirera utformningen av en ny 

översiktsplan för Kramfors kommun. Ur ett barnrättsperspektiv är 

bedömningen att det bästa är att göra en revidering av översiktsplan 2013.      

Måluppfyllelse 

Översiktsplanen omfattar hela Kramfors kommun med skogen, älven, havet, 

tätorter, små byar på landsbygden samt unika miljöer som världsarvet Höga 

Kusten och Ådalens industrilandskap. Miljöer och platser som tillsammans 

formar Kramfors kommun och vår livsmiljö.  
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Detta innebär att översiktsplanen och Vision 2031, vars budskap är 

”Tillsammans har vi mot att skapa livskraft – i hela Kramfors kommun” 

utgår från samma geografiska område. En ny översiktsplan kan därmed 

ansluta sig till visionen och vägarna mot att förverkliga de tre 

fokusområdena i Vision 2031.   

Kramfors kommuns målstyrning vilar på fyra perspektiv, varav perspektivet 

Kramforsbon ligger ovanför för de andra tre perspektiven samt rör det 

utåtriktade arbetet för kommunens invånare.  

Inriktningen och målen för perspektivet Kramforsbon kretsar kring att skapa 

arenor för att påverka kommunens utveckling, en kommun där hen vill bo, 

växa upp och åldras samt ett hållbart samhälle. Översiktsplanen fångar upp 

alla dessa tre inriktningar inte minst genom dess lagstadgade process där 

många aktörer tillsammans bidrar till att forma innehållet i planen och skapa 

framtiden i Kramfors kommun.   

Samråd 

Samråd har skett med Bildningsförvaltningen, Kommunlednings-

förvaltningen, Produktionsförvaltningen, Välfärdsförvaltningen, Höga 

Kusten Airport, Höga Kusten Destinationsutveckling, Krambo, Mediateknik 

och Räddningstjänsten Höga Kusten/Ådalen samt Kollektivtrafik-

myndigheten (Din Tur). 

Beslutsunderlag 

Underlag - aktualitetsprövning översiktsplan 2013, KS 2020/278 

Bedömning av barnets bästa, aktualitetsprövning översiktsplan 2013, KS 

2020/278 

Länsstyrelsens bedömning av Kramfors kommuns översiktsplan- 

sammanfattande redogörelse, sammanfattande redogörelse, KS 2020/278 

Länsstyrelsen, länsövergripande sammanfattande redogörelse 

Västernorrlandslän 2020, KS 2020/278 

Beslut kommunfullmäktige, KF 2013-04-29 § 31, KS 2013/78 

Beslutet skickas till 

Bildningsförvaltningen 

Kommunledningsförvaltningen 

Produktionsförvaltningen 

Välfärdsförvaltningen 
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Höga Kusten Airport 

Höga Kusten Destinationsutveckling 

Krambo 

Mediateknik 

Räddningstjänsten Höga Kusten/Ådalen 

Kollektivtrafikmyndigheten (Din Tur) 

Länsstyrelsen Västernorrland  

Region Västernorrland. 
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§ 50 Dnr: KS 2020/185 

Årsredovisning för Kramfors kommun 2019 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta följande  

5. Godkänna årsredovisningen för 2019 

6. Att balanskravsresultatet ska återställas inom 3 år 

7. Fastställa särredovisning för VA-verksamheten 2019. Avsättning 

görs till investeringsfond med 5 138 tkr och resultat efter 

avsättningen -4 tkr överförs till resultatfonden. 

Ärendet 

Årsredovisning 2019 

Årsredovisningen för 2019 omfattar Kramfors kommun samt i 

koncernredovisning de kommunala bolagen och kommunalförbund.  

Årsredovisning bedömer Kramfors resultat för 2019 för såväl 

verksamhetsmål och ekonomi.  De verksamhetsmässiga målen uppfylldes 

inte till önskad nivå på minst 50% och det ekonomiska målet uppnåddes inte 

heller. Vilket betyder att det samlade resultatet visar att kommunens mål för 

god ekonomisk hushållning inte uppfylldes. 

Det negativa ekonomiska resultatet på -5,7 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 är dock en förbättring på 46 mnkr jämfört med 2018. 

Det beror på många olika faktorer och en stor förbättring skedde från 

delårsbokslutet. Det beror bland annat på poster av engångskaraktär som har 

förbättrat resultatet samt lägre kostnader i verksamheten. Dock har 

välfärdsnämnden en negativ avvikelse mot budget på -26 mnkr och 

bildningsnämnden på -16,4 mnkr.  

Balanskravsutredningen visar ett balanskravsresultat på -7,2 mnkr som ska 

återställas inom tre år. Troligtvis åren 2021 och 2022. 
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Ekonomin är fortfarande ansträngd och kommunstyrelsen ser allvarligt på 

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

bedriva sin verksamhet inom tilldelad budgetram. Det pågår ett omfattande 

arbete att anpassa och ställa om verksamheterna utifrån kommunens 

ekonomiska förutsättningar och som kommer att fortsätta åren framåt.  

Kommunen särredovisar sedan länge VA-verksamhet enligt 50 § lag 

(2006:412) om allmänna vattentjänster. Branschorganisationen Svenskt 

Vatten förordar att fullmäktige fastställer särredovisningen.  

Enligt kommunallagens 8 kap 18 § ska årsredovisningen för kommunen 

godkännas av fullmäktige. 

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, Kramfast styrelse och Mediatekniks styrelse har i 

särskilda beslut uttalat att varje bolag i allt väsentligt uppfyllt det 

kommunala ändamålet samt att arbetet utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna verksamhetsåret 2019. Eftersom motstridig information inte 
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framkommit är det förvaltningens förslag att kommunstyrelsen som ett 

resultat av sin prövning instämmer i den bedömning som respektive 

bolagsstyrelse gör. 

Även styrelsen i delägda Höga Kusten Airport har uttalat att bolaget i allt 

väsentligt uppfyllt det kommunala ändamålet samt att arbetet utförts inom 

ramen för de kommunala befogenheterna verksamhetsåret 2019. 

Kommunstyrelsen har för egen del beslutat att:  

- Instämma i den bedömning som Krambos styrelse, Kommunhus 

styrelse, Kramfast styrelse, Mediatekniks styrelse och Höga 

Kusten Airports styrelse gör av att deras respektive bolag i allt 

väsentligt uppfyllt det kommunala ändamålet samt att arbetet 

utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna 

verksamhetsåret 2019. 

- 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. 

Ekonomi och finansiering 

Beslutet innebär att 7,2 mnkr ska återställas inom tre år. 

Måluppfyllelse 

Årsredovisningen är en lagstadgad del av kommunens uppföljningsarbete 

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

Samråd 

Det ekonomiska utfallet har presenterats i centrala samverkansgruppen. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2019, dnr KS 2020/185 

Särredovisning VA-verksamheten 2019, dnr KS 2020/185 

Beslutet skickas till 

Revisorerna 

Styrelsen i Krambo 

Styrelsen i Kommunhus 

Styrelsen i Kramfast 

Styrelsen i Mediateknik 

Styrelsen i Höga Kusten Airport 

Styrelsen i Höga Kusten destinationsutveckling AB 
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§ 51 Dnr: KS 2020/254 

Ansvarsfrihet för styrelser och nämnder för 

verksamhetsåret 2019 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 2019. 

 

2. Att instämma i revisorernas anmärkning gällande ekonomistyrning 

och kostnadskontroll som riktas mot Välfärdsnämnden 

 

3. Att instämma i revisorernas anmärkning gällande ekonomistyrning 

och kostnadskontroll som riktas mot Bildningsnämnden 

 

4. Att fastställa nedanstående motivering 

Jäv  

Thomas Näsholm (S), Göran Molin (S), Siw Sachs (S), Ulla-Karin Hellström 

Sahlén (S), Gudrun Sjödin (S), Eva Lygdman (S), Carl-Gunnar Krooks (S), 

Susanne Viklund (S), Inga-Britt Andersson (C), Birgitta Widerberg (C), 

Ann-Christine Näsholm (C), Anna Strandh Proos (M), Lillemor Zidén (M) 

och Johanna Zidén (M) meddelar jäv och deltar inte i beslutet. 

Ersättare som inte kan tjänstgöra på grund av jäv är Osman Saidabdala.  

Ärendet 

Fullmäktiges presidium informerades 16/3 att kommunrevisionen med stor 

sannolikhet skulle välja att rikta anmärkning mot Välfärdsnämnden och 

Bildningsnämnden i revisionsberättelsen för 2019. Presidiet begärde därför, i 

enlighet med ansvarsprövningens praxis, in förklaringar från respektive 

nämnd där möjlighet gavs att yttra sig över revisorernas anmärkning.  

I sina respektive förklaringar redogör nämnderna utförligt för sitt arbete med 

den ekonomiska situationen. Bildningsnämnden har processat tuffa beslut 

gällande bland annat skolnedläggningar och arbetat med handlingsplan för 

2019 och att ta fram en ny för 2020 med målsättningen att vara i balans 

årsskiftet 2020/21. I Bildningsnämndens förklaring finns också en viktig del 
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om kvalitet i verksamheten och att man månar om att behålla behöriga lärare 

inom både för-, grund- och gymnasieskolan samt fritidshem.  

Välfärdsnämnden har fått kritik av revisionen för att inte arbeta tillräckligt 

fort med en handlingsplan. Det är dock presidiets uppfattning att en majoritet 

av fullmäktiges partier var väl medvetna om de ekonomiska svårigheterna 

vid mandatperiodens början, och att ingen menat att det är kvalitetsmässigt 

försvarbart att på ett enda år spara 40 miljoner kronor. Trots upprepad kritik 

från bland annat revisionen gällande avsaknad av handlingsplan har en ny 

ordförande och förvaltningschef arbetat hårt tillsammans med övriga i 

nämnden för att implementera nya arbetssätt. Personalen inom 

verksamheterna har verkställt detta på ett utomordentligt sätt trots den tuffa 

situationen. Den nya Välfärdsnämnden sänkte ett prognosticerat underskott 

på närmare 43 miljoner kronor till ett minusresultat på 26 miljoner kronor. 

Det är naturligtvis ett mycket bekymmersamt resultat, men det arbete som 

genomförts under 2019 är ändå omfattande. 

Presidiet föreslår kommunfullmäktige att instämma i revisorernas 

anmärkning gällande ekonomistyrning och kostnadskontroll. Det beror på 

det stora ekonomiska underskott som trots omfattande arbete är resultatet i 

de både nämnderna. Presidiet vill dock påpeka att både revision och 

fullmäktige måste ta hänsyn till kvalitetsmässiga aspekter när man avkräver 

nämnderna en ekonomi i balans, samt att det är upp till fullmäktige att 

föreslå och besluta om tydligare riktlinjer för nämnderna om man inte är 

nöjd med takten i besparingsarbetet. 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse för 2019 

Revisorernas redogörelse för 2019 

Svar från välfärdsnämnden på begäran om förklaring till revisionens 

anmärkning om bristande ekonomistyrning. 

Svar från bildningsnämnden på begäran om förklaring till revisionens 

anmärkning om bristande ekonomistyrning. 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder och bolag 
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§ 52 Dnr::KS 2020/261 

Taxor för Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Fastställa nya taxor för Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen.  

2. Taxorna i bilaga 1-3 gäller från och med 2020-07-01.  

3. Taxorna i bilaga 4 justeras årligen.  

4. Taxorna gäller under förutsättning att samma beslut fattas i alla 

medlemskommuner.  

Ärendet 

Räddningstjänstförbundet Höga Kusten – Ådalen (HKÅ) har till och med år 

2013 fattat beslut om taxor. I ett prejudicerande beslut från Högsta 

Förvaltningsdomstolen den 12 december 2013 slår domstolen fast att beslut, 

när det gäller taxor för verksamhet som grundar sig på bemyndigande till en 

kommun i lag eller förordning, inte kan delegeras från kommun till 

kommunalförbund. Detta medför att HKÅ:s medlemskommuner måste fatta 

beslut om de taxor som HKÅ ska tillämpa i sin verksamhet. För att på ett 

likställt sätt kunna ta ut avgifter för hela räddningstjänstförbundet är det av 

yttersta vikt att samtliga medlemskommuner var för sig fattar likalydande 

beslut. 

Ekonomi och finansiering 

Beslutet påverkar inte ekonomin. 

Måluppfyllelse 

Beslutet påverkar inte måluppfyllelsen. 

Samråd 

Samråd har förts med Räddningstjänsten Höga kusten – Ådalen.  

Beslutsunderlag 

Förslag på taxor från Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen. 

Beslutet skickas till 

Räddningstjänsten Höga Kusten- Ådalen 
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§ 53 Dnr: KS 2020/255 

Årsredovisning 2019 för Räddningstjänsten Höga 

Kusten - Ådalen 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Godkänna årsredovisning 2019 för Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen. 

Ärendet 

Årsredovisningen för Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen 2019 

fastställdes av direktionen 2019-03-27.  

Utifrån årsredovisningen gör revisorerna bedömningen att direktionen har 

bedrivit verksamheten på ett ändmålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt. Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt 

är rättvisande och att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig. 

Sammantaget bedömer revisorerna att resultatet enligt årsredovisningen är 

förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen 

uppställt.  

Utgående från revisionsberättelsens slutsatser, föreslås kommunfullmäktige 

att godkänna Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalens årsredovisning. 

Beslutsunderlag 

Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen, Årsredovisning 2018, fastställd 

2019-03-27 

Revisionerna i Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen, Revisionsberättelse 

2019, daterad 2020-03-27 

KPMG, Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning, daterad 

2020-03-27 

Beslutet skickas till 

Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen 

Sollefteå kommun 

Härnösands kommun  

Revisionen 
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§ 54 Dnr: KS 2020/256 

Ansvarsfrihet för direktionen i Räddningstjänsten Höga 

Kusten-Ådalen 2019 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

I enlighet med revisorernas förslag bevilja direktionen samt de enskilda 

ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

Jäv  

Malin Svanholm (S), Ida Stafrin (C) och Karl- Johan Rahm meddelar jäv och 

deltar inte i beslutet.  

Ärendet 

Revisorerna har granskat Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalens 

årsredovisning för 2019. Revisionerna gör bedömningen att direktionen har 

bedrivit verksamheten på ett ändmålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt. Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt 

är rättvisande och att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig. 

Sammantaget bedömer revisorerna att resultatet enligt årsredovisningen är 

förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen 

uppställt.  

Revisorerna tillstyrker att direktionen samt de enskilda ledamöterna beviljas 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

Beslutsunderlag 

Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen, Årsredovisning 2019, fastställd 

2020-03-27 

Revisionerna i Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen, Revisionsberättelse 

2019, daterad 2020-03-27 

Beslutet skickas till 

Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen 

Sollefteå kommun 

Härnösands kommun 

Revisionen 
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§ 55 Dnr: KS 2020/238 

Årsredovisning 2019 för Samordningsförbundet i 

Kramfors 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Godkänna årsredovisning 2019 för Samordningsförbundet i Kramfors. 

Ärendet 

Årsredovisningen för 2019 för Samordningsförbundet i Kramfors fastställdes 

2020-03-27 av förbundsstyrelsen.  

Revisorerna bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet i 

Kramfors har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen i 

huvudsak har varit tillräcklig.  

Revisorerna bedömer att årsredovisningen har upprättats i enlighet med 

tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god 

redovisningssed. 

Beslutsunderlag 

Samordningsförbundet i Kramfors, årsredovisning 2019, daterad 2020-03-27 

Revisorerna för Samordningsförbundet i Kramfors, revisionsberättelse för år 

2019, daterad 2020-05-07 

EY, Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors 2019, daterad 2020-

05-07 

Grundläggande granskning av samordningsförbundet, 2020-05-07 

Beslutet skickas till 

Samordningsförbundet i Kramfors 

Revisionen 
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§ 56 Dnr: KS 2020/306 

Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet 

Kramfors för år 2019 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

I enlighet med revisorernas förslag bevilja förbundsstyrelsen och dess 

ledamöter i Samordningsförbundet i Kramfors ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2019.  

Jäv 

Thomas Näsholm (S), Siw Sachs (S) och Ida Stafrin (C) meddelar jäv och 

deltar inte i beslutet.  

Ärendet 

Revisorerna har upprättat en revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019.  

Revisorerna bedömer att styrelsen har bedrivit verksamheten på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att 

den interna kontrollen i allt väsentligt varit tillräcklig.  

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att 

årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och 

tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning. 

Revisorerna tillstyrker att förbundsstyrelsen och dess ledamöter beviljas 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

Beslutsunderlag 

Revisorerna i Samordningsförbundet i Kramfors, revisionsberättelse 2019, 

daterad 2020-05-07. 

Grundläggande granskning av samordningsförbundet, 2020-05-07 

 

Beslutet skickas till 

Samordningsförbundet i Kramfors 

Revisionen  
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§ 57 Dnr: KS 2020/285 

Samverkansöverenskommelse med Polisen 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Anta samverkansöverenskommelse mellan lokalpolisområde Södra 

Ångermanland och Kramfors kommun kring det brottsförebyggande arbetet 

2020–2024.  

Ärendet 

Ett brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete är viktigt för att öka 

tryggheten och minska brottsligheten och samverkan mellan samhällets 

aktörer är en väsentlig del i detta arbete. Kramfors kommun har sedan 2010 

haft samverkansöverenskommelser med Polisen, den senaste beslutades i 

juni 2017 och gällde för 2017 till och med 2019. Ett förslag till ny 

samverkansöverenskommelse har tagits fram som förankrats i kommunens 

säkerhetsgrupp. Samverkansöverenskommelsen innebär att vi ska fortsätta 

med gemensamma medborgarlöften och att samverka i olika forum. Vi ska 

också arbeta med gemensam lägesbild och samverka kring 

brottsförebyggande åtgärder.  

Ekonomi och finansiering 

Ej relevant.  

Måluppfyllelse 

Ett brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete främjar trygghet och 

livskvalitet för medborgarna.  

Samråd 

Förslaget till samverkansöverenskommelsen har presenterats för 

säkerhetsgruppen och förvaltningscheferna. 

Beslutsunderlag 

Förslag till samverkansöverenskommelse.  

Beslutet skickas till 

Lokalpolisområde Södra Ångermanland 

Säkerhets- och telekomstrateg 
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§ 58 Dnr: KS 2020/211 

Region Västernorrlands försäljning av delar av 

aktieinnehav och tre kommuners köp av aktier i 

Ostkustbanan 2015 AB 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Godkänna Region Västernorrlands försäljning av 190 aktier i 

Ostkustbanan 2015 AB á 100 kronor styck för en total summa om 19 

000 kronor till Timrå kommun, 

2. Godkänna Region Västernorrlands försäljning av 200 aktier i 

Ostkustbanan 2015 AB á 100 kronor styck för en total summa om 20 

000 kronor till Sollefteå kommun, 

3. Godkänna Region Västernorrlands försäljning av 100 aktier i 

Ostkustbanan 2015 AB á 100 kronor styck för en total summa om 10 

000 kronor till Ånge kommun, samt 

4. Ovanstående beslut gäller under förutsättning att samtliga delägare i 

bolaget godkänner affären. 

 

Ärendet 

Tre kommuner i Västernorrland (Sollefteå kommun, Timrå kommun och 

Ånge kommun) har beslutat köpa aktier (Timrå kommun) eller är mitt i 

processen med att fatta beslut om att köpa aktier i bolaget Ostkustbanan 

2015 AB (Sollefteå kommun och Ånge kommun). 

Aktierna säljs av Region Västernorrland till respektive kommun (Sollefteå 

kommun 2,0 procent, Timrå kommun 1,9 procent och Ånge kommun 1,0 

procent) och måste godkännas av alla delägare. 

Beslut från respektive ägare bör vara fattade och kommunicerade innan 

bolagsstämman 15 maj 2020. 
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Bakgrund 

Sedan bolaget (Ostkustbanan 2015 AB) bildades 2015 har ägargruppen varit 

intakt och består av de båda regionerna (Gävleborg och Västernorrland) samt 

kustkommunerna i de två länen med undantag för Timrå kommun. 

 

De kommuner i Västernorrland som inte redan är ägare i bolaget har 

antingen redan fattat beslut om att förvärva aktier (Timrå kommun) eller har 

meddelat att man vill köpa aktier (Sollefteå kommun och Ånge kommun). 

Därmed har alla kommuner i Gävleborgs län som inte redan är ägare i 

bolaget (Bollnäs kommun, Hofors kommun, Ljusdals kommun, Ockelbo 

kommun, Ovanåkers kommun och Sandvikens kommun) också erbjudits att 

förvärva aktier. Alla kommuner i Gävleborgs län som har erbjudits att köpa 

aktier har valt att avstå. 

 

Upplägget bakom fördelningen av aktier är att 50 procent av aktierna ska 

ägas i respektive län (Gävleborg och Västernorrland). Regionerna ska äga 

minst 25 procent av aktierna och kommunerna tillsammans i en region 

maximalt 25 procent tillsammans. Fördelningen mellan kommunerna är 

baserat på SCB:s befolkningssiffror från 2012 och 2013. I Västernorrland 

avrundades aktieandelarna till en decimal, vilket inte gjordes i Gävleborg. 

 

Tabell: Förteckning över befintliga och presumtiva delägare i bolaget samt andel 

aktieinnehav 

Befintliga delägare Andel aktier 

(%) 

Presumtiva delägare Andel aktier 

(%) 

Region Gävleborg 34,80 Gävleborg 

Gävle kommun 8,78 Bollnäs kommun 2,36 

Hudiksvalls kommun 3,30 Hofors kommun 0,84 

Nordanstigs kommun 0,85 Ljusdals kommun 1,69 

Söderhamns kommun 2,27 Ockelbo kommun 0,51 

  Ovanåkers kommun 1,02 

  Sandvikens kommun 3,38 

Region Västernorrland 29,9 Västernorrland 

Härnösands kommun 2,5 Sollefteå kommun 2,0 

Kramfors kommun 1,9 Timrå kommun 1,9 

Sundsvalls kommun 10,0 Ånge kommun 1,0 

Örnsköldsviks kommun 5,7   

 

Då inte alla kommuner valde att köpa aktier i bolaget 2015 köpte respektive 

region de andelar som kommunerna avstått från att förvärva. I Gävleborg 

köpte regionen totalt 34,8 procent av aktierna, 25 procent som reserverad 
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andel samt andelen om totalt 9,8 procent som sex kommuner i Gävleborg 

gemensamt avstått från att förvärva. I Västernorrland köpte regionen 29,9 

procent av aktierna, 25 procent som reserverad andel samt andelen om totalt 

4,9 procent som tre kommuner i Västernorrland avstått från att förvärva. 

 

Ekonomi och finansiering 

Ingen påverkan 

Måluppfyllelse 

Ingen påverkan 

Samråd 

Från Region Västernorrland 

Beslutsunderlag 

Bilagor 

Bilaga 1 Aktieägaravtal fastställt 2018-05-18 § 16 

Bilaga 2 Ägardirektiv fastställt 2018-05-18 § 17 

Bilaga 3 Bolagsordning fastställd 2018-05-18 § 18 

 

Beslutet skickas till 

Region Västernorrland 
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§ 59 Dnr: KS 2020/317 

Internatboende på Nordvik för gymnasiesärskolans 

målgrupp 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Starta ett elevboende för gymnasiesärskolans elever fr.o.m. höstterminen 

2020 och erbjuda ökat stöd för målgruppen under skoldagar, dygnet runt. 

Ärendet 

Kramfors kommun är huvudman för utbildningar inom två skolformer på 

gymnasienivå på Nordvik 

 Naturbruksprogrammet, inom skolformen gymnasieskolan, bedrivs i 

samarbete med Hushållningssällskapet som lärlingsutbildning. 

Hushållningssällskapet erbjuder eleverna internatboende. 

 Programmen Skog, mark och djur och Fordonsvård och 

godshantering, inom skolformen gymnasiesärskolan, bedrivs som 

skolförlagd utbildning. För elever antagna till gymnasiesärskolan har 

Kramfors haft ett samarbete sedan lång tid med Härnösands kommun 

där LSS-internatboende erbjudits. 

Under det gånga läsåret har Härnösands kommun meddelat att en anpassning 

av verksamheten kommer att ske där platser kommer att erbjudas till den 

egna kommunens elever.  

Ekonomi och finansiering 

Årskostnad för mat och logi beräknas uppgå till 35 820kr/år.  

Måluppfyllelse 

Ett internatboende på plats kommer att skapa en lugnare och mer 

sammanhållen studiemiljö för eleverna, med ökad måluppfyllelse som följd. 

Det ger också bättre förutsättningar för ett fortsatt gott samarbete med 

Hushållningssällskapet, vilket är en förutsättning för ett bra resultat och en 

stabil ekonomi för Naturbruksprogrammet. 

Samråd 

Samråd har skett med berörd personalgrupp samt med Miljö- och 

byggavdelningen på Kramfors kommun. 
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Yttrande  

Thomas Näsholm (S) yttrar sig.  

Yrkande 

Thomas Näsholm (S) yrkar bifall. 

Beslutsunderlag  

Rapport om internatboende på Nordvik 

Bildningsnämndens protokoll 2020-06-04 § 35 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-09 § 105 

Beslutet skickas till 

Christer Joald, verksamhetschef 

Peyman Vahedi, rektor 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

33(66) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-22 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 60 Dnr KS 2020/282 

Överlämnande av handlingar gällande 

färdtjänsttillstånd till Kollektivtrafikmyndigheten 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Överlämna handlingar i enlighet med ärendebeskrivningen till 

Kollektivtrafikmyndigheten. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-12, dnr KS2019/590 att uppdra till 

samhällsavdelningen att genomföra överlåtelse av handläggning av färdtjänst 

till Kollektivtrafikmyndigheten. 

Sedan dess har ett arbete pågått för att förbereda en sådan överlåtelse. En del 

i denna överlåtelse är att överlämna handlingar kopplat till tidsbegränsade 

färdtjänsttillstånd. Dessa handlingar kan bestå av utredningar, läkarintyg och 

beslut. 

För att kunna använda färdtjänst krävs det att kunden har fått ett så kallat 

färdtjänsttillstånd från kommunen. Färdtjänsttillstånden kan vara antingen 

tillsvidare eller tidsbegränsade i sin omfattning. De tillstånd som är 

tidsbegränsande kan förlängas efter behov om kunden påkallar en sådan 

förlängning samt om skälen kvarstår. 

I och med att nytt beslut måste tas i frågan i sådana fall är det också då 

viktigt att handläggaren har tillgång till tidigare utredningar, läkarintyg och 

beslut.  

Det betyder att kommunen bör överlämna detta material till 

kollektivtrafikmyndigheten som efter överlåtelsen ska sköta handläggningen 

av kommunens färdtjänst. 

Efter kontakt med förbundsjurist på SKR så framgår det att ett beslut av 

kommunfullmäktige krävs för att kommunen ska kunna överlåta materialet 

till Kollektivtrafikmyndigheten. 

Förslaget är således att kommunfullmäktige ska besluta att detta material ska 

överlämnas i samband med att kommunen överlåter 

färdtjänsthandläggningen till kollektivtrafikmyndigheten. 
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Ekonomi och finansiering 

Det finns ingen kostnad kopplat till detta ärende. 

Måluppfyllelse 

Det finns inga motstridigheter med kommunens målsättningar. Detta beslut 

skapar förutsättningar för fortsatt god färdtjänsthandläggning. 

Samråd 

Samråd har först med Kollektivtrafikmyndigheten och SKR. 

Beslutet skickas till 

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 

Samhällsavdelningen 
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§ 61 Dnr: KS 2019/568 

Svar på medborgarförslag: Att upprätta en fast 

swimrunbana i Kramfors kommun 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Avslå medborgarförslaget. 

2. Godkänna svarsbrevet. 

Ärendet 

Patrick Brage vill att det ska upprättas en fast swimrunbana i Kramfors till 

exempel på Svanö. Motiveringen till denna swimrunbana på Svanö är 

närheten till vatten och att det främjar motion och rörelse. 

Swimrun är en snabbt växande sport som går ut på att springa och simma ett 

antal sträckor, utan att stanna emellan. I swimrun växlar deltagaren mellan 

löpning och simning många gånger under ett och samma lopp. 

Kultur- och fritidsenheten tycker att förslaget är intressant och tror att det 

skulle kunna främja motion och rörelse. Kultur- och fritidsenheten har dock 

inga ekonomiska möjligheter eller en organisation för att skapa och 

underhålla en fast swimrunbana, men ser gärna att någon förening ser över 

möjligheterna att anordna en bana till exempel på Svanö.  

Ekonomi och finansiering 

Beslutet påverkar inte ekonomin. 

Måluppfyllelse 

Beslutet har ingen effekt på måluppfyllelsen. 

Samråd 

Inget samråd har skett i beredningen av detta ärende. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag: Att upprätta en fast swimrunbana i Kramfors 

Svarsbrev 
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Beslutet skickas till 

Patrick Brage 
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§ 62 Dnr KS 2019/607 

Svar på medborgarförslag om Babelsberg 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Bifalla medborgarförslagets önskan om röjning och städning i 

Babelsbergs skogsområde. 

2. Godkänna svarsbrevet. 

Ärendet 

Annika Johansson har i ett medborgarförslag daterat 2019-10-24 lämnat 

önskemål om att göra Babelsberg mer tillgängligt för allmänheten genom att 

anlägga promenadslingor och där vissa delar av slingorna anpassas för 

rörelsehindrade. 

Babelsberg är ett fint skogsområde som kommunen vid ett flertal tillfällen 

har slyröjt och städat. Tyvärr går det för lång tid mellan varje röjningsinsats 

och därför har sly och buskar frodats. Det finns även naturliga stigar på 

berget som nyttjas trots att sly och buskar gör sitt för att återta berget. 

Produktionsnämnden beslutade 2020-04-08 § 20 att föreslå 

kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslagets delar om slyröjning och 

städning av Babelsbergs skogsområde samt att uppdra till 

produktionsnämnden att slyröja och städa Babelsbergs skogsområde.  

Ekonomi och finansiering 

Kostnaden ryms i produktionsnämndens budget. 

Måluppfyllelse 

Beslutet bidrar till att uppfylla målet om att Kramforsbor i alla åldrar ska 

känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka 

kommunens utveckling. 

Samråd 

Samråd har förts med produktionsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag om att göra Babelsberg tillgängligt för promenader 

Svarsbrev 
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Beslutet skickas till 

Produktionsnämnden  

Annika Johansson 
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§ 63 Dnr: KS 2019/559 

Svar på medborgarförslag om ljusskylt för annonsering 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Avslå medborgarförslaget.  

2. Godkänna svarsbrevet. 

Ärendet 

Per- Martin Sjöstedt har 2019-10-03 lämnat ett medborgarförslag om att 

kommunen ska installera en stor, digital, ljusskylt för annonsering. Förslaget 

är att ljusskylten ska placeras vid Vallen i Kramfors.  

Kramfors kommun har sedan länge haft infartsskyltar vid riksväg 90 på 

Vallen i Kramfors och i Kyrkdal. Förutom att hälsa välkommen har dessa 

skyltar haft funktionen att berätta om olika arrangemang och evenemang.  

I och med att kommunen har en väl fungerande evenemangskalender på 

kramfors.se har dessa skyltar spelat ut sin roll, och under vintern 2020 

ersattes dessa av en större skylt med motiv ifrån Kramfors kommun.  

Ett inköp av en digital välkomstskylt har diskuterats men ett inköp av en 

sådan skulle bli en allt för kostsam investering utifrån rådande ekonomiska 

läge, därför har kommunen valt att inte installera en digital välkomstskylt i 

dagsläget. Förslaget är bra och kommer säkerligen att diskuteras i framtiden.  

Förslaget behandlades i produktionsnämnden 2020-04-08 § 21 och beslut 

togs om att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

Samråd 

Samråd har förts med samhällsavdelningen. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag från Per- Martin Sjöstedt, daterat 2019-10-03. 

Svarsbrev 

Beslutet skickas till 

Per-Martin Sjöstedt 
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§ 64 Dnr: KS 2020/204 

Motion om att utvärdera kvarboendestrategin 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Överlämna motionen till välfärdsnämnden för beredning. 

Ärendet 

Ida Stafrin (C) har lämnat in en motion om att Kramfors kommun ska utreda 

om kvarboendestrategin är en hållbar strategi.  

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

2020/204). 

Yttrande  

Björn Sjödin (SD) yttrar sig. 

Beslutsunderlag 

Ida Stafrins (C) motion daterad 2020-03-19. 

Beslutet skickas till  

Välfärdsnämnden 
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§ 65 Dnr: KS 2020/268 

Avsägelse (C) som ersättare i välfärdsnämnden. 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Entlediga Siv Böhlin (C) som ersättare i välfärdsnämnden. 

Ärendet 

Siv Böhlin (C) har skriftligen avsagt sig uppdraget som ersättare i 

välfärdsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Siv Böhlins skriftliga avsägelse daterad 2020-04-21. 

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare  
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§ 66 Dnr: KS 2020/334 

Avsägelse (C) som ersättare i produktionsnämnden 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Entlediga Peder Svensson (C) som ersättare i produktionsnämnden. 

Ärendet 

Peder Svensson (C) har skriftligen avsagt sig uppdraget som ersättare i 

produktionsnämnden 

Beslutsunderlag 

Peder Svenssons skriftliga avsägelse daterad 2020-05-20. 

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare  
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§ 67 Dnr: KS 2020/296 

Avsägelse (V) som vice ordförande och ledamot i 

bildningsnämnden. 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Entlediga Petra Ödling (V) som vice ordförande och ledamot i 

bildningsnämnden.  

Ärendet 

Petra Ödling (V) har skriftligen avsagt sig uppdraget som vice ordförande 

och ledamot i bildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Petra Ödlings skriftliga avsägelse daterad 2020-04-14. 

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare  
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§ 68 Dnr: KS 2020/293 

Avsägelse (V) som ledamot i Kramfast AB. 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Entlediga Karin Högström (V) som ledamot i Kramfast AB. 

Ärendet 

Karin Högström (V) har skriftligen avsagt sig uppdraget som ledamot i 

Kramfast AB. 

Beslutsunderlag 

Karin Högströms skriftliga avsägelse daterad 2020-05-04. 

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare 
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§ 69 Dnr: KS 2020/300+ 2020/303 

Avsägelse (V) som ledamot i kommunfullmäktige och 

ersättande ombud i Kommunförbundet Västernorrland 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Entlediga Christina Olofsson som ledamot i Kramfors 

kommunfullmäktige och ersättande ombud i Kommunförbundet 

Västernorrland.  

2. Hemställa hos länsstyrelsen om ny röstuppräkning. 

Ärendet 

Christina Olofsson (V) har skriftligen avsagt sig uppdragen som ledamot i 

Kramfors kommunfullmäktige och ersättande ombud i Kommunförbundet 

Västernorrland. 

Beslutsunderlag 

Christina Olofssons skriftliga avsägelse daterad 2020-05-06 och 2020-05-08.  

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare  

Kommunförbundet Västernorrland 

Länsstyrelsen 
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§ 70 Dnr: KS 2020/166 

Avsägelse (L) som ledamot i kommunfullmäktige 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Entlediga Svante Ivarsson (L) som ledamot i Kramfors 

kommunfullmäktige. 

2. Hemställa hos länsstyrelsen om ny röstuppräkning. 

Ärendet 

Svante Ivarsson (L) har skriftligen avsagt sig uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Svante Ivarssons skriftliga avsägelse daterad 2020-02-25. 

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare 

Länsstyrelsen 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

47(66) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-22 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 71 Dnr: KS 2020/271 

Avsägelse (KD) som ersättare i kommunfullmäktige 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Entlediga Rolf Wärja (KD) som ersättare i Kramfors 

kommunfullmäktige. 

2. Hemställa hos länsstyrelsen om ny röstuppräkning. 

Ärendet 

Rolf Wärja (KD) har skriftligen avsagt sig uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Rolf Wärjas skriftliga avsägelse daterad 2020-04-11.  

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare 

Länsstyrelsen 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

48(66) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-22 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 72 Dnr: KS 2020/353 

Avsägelse (M) som ledamot i produktionsnämnden 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Entlediga Johanna Sjöblom (M) som ledamot i produktionsnämnden. 

Ärendet 

Johanna Sjöblom (M) har skriftligen avsagt sig uppdraget som ledamot i 

produktionsnämnden.  

Beslutsunderlag 

Johanna Sjöbloms skriftliga avsägelse daterad 2020-05-28. 

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

49(66) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-22 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 73 Dnr: KS 2020/383 

Avsägelse (M) som ersättare i kommunstyrelsen 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Entlediga Mario Trümper (M) som ersättare i kommunstyrelsen. 

Ärendet 

Mario Trümper (M) har skriftligen avsagt sig uppdraget som ersättare i 

kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Mario Trümpers skriftliga avsägelse daterad 2020-06-09. 

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

50(66) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-22 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 74 Dnr: KS 2020/355 

Avsägelse (S) som ledamot i överförmyndarnämnden 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Entlediga Patrik Melander (S) som ledamot i överförmyndarnämnden. 

Ärendet 

Patrik Melander (S) har skriftligen avsagt sig uppdraget som ledamot i 

överförmyndarnämnden.  

Beslutsunderlag 

Patrik Melanders skriftliga avsägelse daterad 2020-05-28. 

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

51(66) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-22 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 75 Dnr: KS 2020/296 

Val av (V) som vice ordförande och ledamot i 

bildningsnämnden.  

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Välja Thomas Lundberg (V) till vice ordförande och ledamot i 

bildningsnämnden.  

Ärendet 

Under förutsättning att kommunfullmäktige entledigar Petra Ödling från 

uppdraget som vice ordförande och ledamot i bildningsnämnden har 

fullmäktige att välja en ny förtroendevald till uppdraget. 

Beslutsunderlag 

Nominering från Eva Tånneryd, daterad 2020-05-06. 

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

52(66) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-22 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 76 Dnr: KS 2020/297 

Val av (V) som ersättare i bildningsnämnden  

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Välja Karin Högström (V) till ersättare i bildningsnämnden.  

Ärendet 

Under förutsättning att kommunfullmäktige väljer Thomas Lundberg (V) till 

vice ordförande och ledamot i bildningsnämnden har fullmäktige att välja en 

ersättare till bildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Nominering från Eva Tånneryd, daterad 2020-05-06. 

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

53(66) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-22 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 77 Dnr: KS 2020/298 

Val av (V) som ersättare i bildningsnämnden  

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Välja Svante Jönsson (V) till ersättare i bildningsnämnden.  

Ärendet 

Kommunfullmäktige har att välja en förtroendevald till uppdraget som 

ersättare i bildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Nominering från Eva Tånneryd, daterad 2020-05-06. 

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

54(66) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-22 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 78 Dnr: KS 2020/299 

Val av (V) som ledamot i Kramfast AB 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Välja Karl-Johan Rahm (V) till ledamot i Kramfast AB.  

Ärendet 

Under förutsättning att kommunfullmäktige entledigar Karin Högström från 

uppdraget som ledamot i Kramfast AB har fullmäktige att välja en ny 

förtroendevald till uppdraget.  

Beslutsunderlag 

Nominering från Eva Tånneryd, daterad 2020-05-06. 

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

55(66) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-22 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 79 Dnr: KS 2020/357 

Val av (V) som ersättande ombud till 

kommunförbundets årsstämma. 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Välja Nina Orefjärd (V) som ersättande ombud till kommunförbundets 

årsstämma. 

Ärendet 

Under förutsättning att kommunfullmäktige entledigar Christina Olofsson 

från uppdraget som ersättande ombud i kommunförbundets årsstämma har 

fullmäktige att välja en ny förtroendevald till uppdraget.  

Beslutsunderlag 

Nominering från Eva Tånneryd, daterad 2020-06-02. 

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare 

Kommunförbundet 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

56(66) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-22 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 80 Dnr: KS 20202/336 

Val av (C) som ersättare i bildningsnämnden  

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Välja Peder Svensson (C) till ersättare i bildningsnämnden. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige entledigade Snezana Dimovic från uppdraget som 

ersättare i bildningsnämnden 2020-02-24 § 38. Fullmäktige har därför att 

välja en ny förtroendevald till uppdraget som ersättare i bildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Nominering från Ida Stafrin, daterad 2020-05-20. 

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

57(66) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-22 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 81 Dnr: KS 2020/335 

Val av (C) som ersättare i produktionsnämnden  

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Välja Jessica Larsson (C) till ersättare i produktionsnämnden. 

Ärendet 

Under förutsättning att kommunfullmäktige entledigar Peder Svensson från 

uppdraget som ersättare i produktionsnämnden har fullmäktige att välja en 

ny förtroendevald till uppdraget. 

Beslutsunderlag 

Nominering från Ida Stafrin, daterad 2020-05-20. 

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

58(66) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-22 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 82 Dnr: KS 2020/387 

Val av (M) som ledamot i produktionsnämnden 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Välja Thomas Tillström (M) till ledamot i produktionsnämnden.  

Ärendet 

Under förutsättning att kommunfullmäktige entledigar Johanna Sjöblom från 

uppdraget som ledamot i produktionsnämnden har kommunfullmäktige att 

välja en ny förtroendevald till uppdraget.  

Beslutsunderlag 

Nominering från Anna Strandh Proos, daterad 2020-06-10. 

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

59(66) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-22 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 83 Dnr: KS 2020/384 

Val av (M) som ersättare i kommunstyrelsen 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Välja Jari Merikanto (M) till ersättare i kommunstyrelsen.  

Ärendet 

Under förutsättning att kommunfullmäktige entledigar Mario Trümper från 

uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen har kommunfullmäktige att välja 

en ny förtroendevald till uppdraget.  

Beslutsunderlag 

Nominering från Anna Strandh Proos, daterad 2020-06-10. 

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

60(66) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-22 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 84 Dnr: KS 2020/389 

Val av (S) som ordförande i Kramfors Mediateknik AB 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Välja Susanne Viklund (S) till ordförande i Kramfors Mediateknik AB från 

och med nästa ordinarie bolagsstämma. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige entledigade Malin Svanholm från uppdraget som 

ordförande i Kramfors Mediateknik 2020-02-24 § 27. Avsägelsen träder i 

kraft från och med nästa ordinarie bolagsstämma.  

Fullmäktige har därför att välja en ny förtroendevald till uppdraget. 

Beslutsunderlag 

Nominering från Peter Hedberg daterad 2020-06-14. 

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

61(66) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-22 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 85 Dnr: KS 2020/388 

Val av (S) som ledamot i Kramfors kommunhus AB 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Välja Susanne Viklund (S) till ledamot i Kramfors kommunhus AB från och 

med nästa ordinarie bolagsstämma.  

Ärendet 

Malin Svanholm, tidigare ledamot i Kramfors kommunhus AB, valdes 2020-

02-24 § 37 till ordförande för Kramfors kommunhus AB. Valet träder i kraft 

från och med nästa ordinarie bolagsstämma. Kommunfullmäktige har därför 

att välja en ny förtroendevald till uppdraget som ledamot i Kramfors 

kommunhus AB. 

Beslutsunderlag 

Nominering från Peter Hedberg daterad 2020-06-14. 

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

62(66) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-22 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 86 Dnr: KS 2020/400 

Val av (L) som gruppledare i kommunfullmäktige 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Välja Peter Andelid (L) till Liberalernas gruppledare i kommunfullmäktige. 

Ärendet 

Under förutsättning att kommunfullmäktige entledigar Svante Ivarsson (L) 

från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige har fullmäktige att välja 

en ny förtroendevald till uppdraget som gruppledare för Liberalerna.  

Beslutsunderlag 

Nominering från Peter Andelid, daterad 2020-06-19 

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

63(66) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-22 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 87 Dnr: KS 2020/388 

Val av (S) som ledamot i överförmyndarnämnden 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 

Välja Åsa Sjölander (S) till ledamot i överförmyndarnämnden. 

Ärendet 

Under förutsättning att kommunfullmäktige entledigar Patrik Melander (S) 

från uppdraget som ledamot i överförmyndarnämnden har fullmäktige att 

välja en ny förtroendevald till uppdraget.  

Beslutsunderlag 

Nominering från Peter Hedberg daterad 2020-06-14. 

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

64(66) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-22 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 88 Dnr: KS 2020/30 

Delgivningar 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Notera delgivningarna till protokollet. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige får ta del av följande: 

1. Akademi Norr Delårsrapport 2019 

2. Arbetet mot kränkande behandling och diskriminering i skolan – 

sammanfattning 

3. Beslut i styrelse och nämnder – sammanfattning 

4. Bolagsstämmoprotokoll justerat Krambo AB 4 juni 

5. Bolagsstämmoprotokoll justerat Kramfast AB 4 juni 

6. Bolagsstämmoprotokoll Kiab 4 juni 2020 

7. Budget för revisionen Rtj HK-Å 

8. Delegationsbeslut Aktivering av krisledningsnämnd 

9. Granskningsrapport HK Dest 2019 

10. Justerat protokoll BN 4 juni 

11. Justerat protokoll HKA styrelsemöte 2020-05-27 

12. Justerat protokoll kommunfullmäktige 24 februari 

13. Justerat protokoll Krambo AB 24 mars 

14. Justerat protokoll Krambo AB 27 februari 

15. Justerat protokoll Kramfast AB 24 mars 

16. Justerat protokoll Kramfast AB 27 februari 2020 

17. Justerat protokoll Kramfors kommunhus AB 2020-03-17 

18. Justerat protokoll KSAU 28 april 

19. Justerat protokoll Mediateknik 2020-03-17 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

65(66) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-22 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

20. Justerat protokoll Mediateknik 2020-05-19 

21. Justerat Protokoll PN 3 juni 2020 

22. Ks 200407 § 74 Rapport från kommundirektören 

23. KTM 200525 § 86 Årsredovisning 2019 

24. KTM Protokoll 200325 § 28 Årsredovisning 2019 

25. KTM Protokoll Förbundsdirektionens extra sammanträde 200226 § 5 

Reviderad delegationsordning 

26. KTM Protokoll förbundsdirektionens sammanträde 2020-03-25 

27. KTM Protokoll förbundsstyrelsen sammanträde 200525 

28. KTM Protokoll sammanträde 200406 

29. KTM Protokoll sammanträde 200416 

30. KTM Årsredovisning 2019 fastställd 200525 

31. Minnesanteckningar KF-presidiet 3 februari 2020 

32. OKBAB Protokoll konstituerande möte 200515 

33. OKBAB, Protokoll årsstämma 2020, 200515 

34. Presidiemöte 1 juni 2020 

35. Protokoll 191122 OKBAB styrelsen 

36. Protokoll Arvodesberedningen 2020-03-31  

37. Protokoll HKA styrelsemöte 18 mars 

38. Protokoll KS 7 april- webb utan sekretess 

39. Protokoll KS 9 juni- webb utan sekretess 

40. Protokoll Välfärdnämnden 2 april utan sekretess 

41. Protokoll Välfärsnämnden 200213 § 10 Kvartalsrapport 4, år 2019, ej 

verkställda beslut SoL och LSS 

42. Protokoll ÖFN 2020-02-21 - webb utan sekretess 

43. Protokoll ÖFN 2020-03-27 - webb utan sekretess 

44. Protokoll ÖFN 2020-05-29 -webb utan sekretess 

45. Protokollsutdrag beslut i Nämnden för hållbar utveckling 200519 

46. Rapport från kommundirektören, 2020-04-05 

47. Revision - granskning delårsrapport 2019 för Akademi Norr 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

66(66) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-22 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

48. Revision - utlåtande delår 2019 för Akademi Norr 

49. Revisionsberättelse – sammanfattning 

50. Samordningsforbundet-Kramfors-Styrelseprotokoll-2019-11-22 

51. Samordningsforbundet-Kramfors-Styrelseprotokoll-2020-03-27 

52. Samordningsforbundet-Kramfors-verksamhetsplan 2020 

53. Samordningsförbundet Budget 2020 inkl översikt 2021 och 2022 

54. Statistikrapport ej verkställda beslut _Q4_Välfärdsnämnden 

55. Årsredovisning 2019 inkl revisionsberättelse för Ostkustbanan 2015 

56. Justerat protokoll Bildningsnämnden 2020-04-01 

57. Justerat protokoll Bildning AU 18 mars 

58. Justerat protokoll Bildning AU 13 maj 

59. Justerat protokoll - Produktionsnämnden 20 februari 2020 

60. Justerat protokoll - Produktionsnämnden 8 april 2020 

61. Justerat protokoll krisledningsnämnd 21 april 

62. Bn 200604 § 30 Skolchefens rapport 

63. Skolchefens rapport 2020 maj 

64. Skolchefens rapport juni 2020 

65. Protokoll VN 2020-06-11 § 35 Uppföljning 2020, rapport verkställda 

beslut 

66. Protokoll VN 11 juni - utan sekretess 

67. Välfärdsförvaltningen-ej verkställda - kvartal 1-2020 

68. Rapport från kommundirektören, 2020-06-07 

69. Ks 20609 § 111 Rapport från kommundirektörens 

Yttrande  

Björn Sjödin (SD) yttrar sig. 


