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Johanna Zidén (M) 

Anna Strandh Proos (M) 

Amanda Karlsson (M) 

Ejje Öman (KD) 

Anna Larsson (KD) 

Ej beslutande ersättare Ulrike Schwinn (S) 

Tomas Braxenholm (S) 

Åsa Harnesk (S) 

Lillemor Zidén (M) 

Sven Behring (M) 

Elisabeth Öhman (KD) 

Tjänstepersoner Henrik Ericson, sekreterare 

Övriga Bertil Böhlin, revisor 

Lennart Hallberg, revisor 

Barbro Lindahl, revisor 

Allmänhet 

Media 

 

Justeringens plats och tid 2022-10-31 klockan 14:00 i kommunhuset. 

Paragrafer 79–94 

Sekreterare 

Henrik Ericson 

Ordförande 

Peter Hedberg (S) 

Justerare 

Malin Svanholm (S) 

 

Ida Stafrin (C) 



Kramfors kommun 
Sammanträdesdatum 

2022-10-24 
Mötets diarienummer 

KS 2022/18 
Sida 

3 (26) 
 

Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
     

 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på 

kommunens digitala anslagstavla. 

Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2022-10-24 

Datum då anslaget sätts upp 2022-11-01 

Sista datum för överklagande 2022-11-22 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningen 

Underskrift 

Henrik Ericson 
 



Kramfors kommun 
Sammanträdesdatum 

2022-10-24 
Mötets diarienummer 

KS 2022/18 
Sida 

4 (26) 
 

Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
     

 

Ärendelista 

§ 79 Information till kommunfullmäktige 2022 5 

Diarienummer: KS 2022/27 

§ 80 Allmänhetens frågestund 2022 6 

Diarienummer: KS 2022/63 

§ 81 Riktlinje för representation 7 

Diarienummer: KS 2022/256 

§ 82 Riktlinje för mutor 9 

Diarienummer: KS 2022/257 

§ 83 Överlämnande av motioner för beredning 11 

Diarienummer: KS 2022/481 

§ 84 Riktlinje för användning av kommunala fordon 12 

Diarienummer: KS 2022/258 

§ 85 Riktlinje för marknadsföring 14 

Diarienummer: KS 2022/399 

§ 86 Redovisning av motioner äldre än ett år som inte besvarats 16 

Diarienummer: KS 2022/402 

§ 87 Motion om att instifta ett pris för landsbygdsentrepenörer 17 

Diarienummer: KS 2022/223 

§ 88 Budgetutfallsprognoser och delårsrapporter 2022 19 

Diarienummer: KS 2022/232 

§ 89 Nya frågor, Interpellationer och motioner 2022 21 

Diarienummer: KS 2022/174 

§ 90 Avsägelse (V) som ersättare i Kommunfullmäktige. 22 

Diarienummer: KS 2022/502 

§ 91 Avsägelse (S) som ersättare i Kommunfullmäktige 23 

Diarienummer: KS 2022/495 

§ 92 Avsägelse (M) som ledamot i bildningsnämnden 24 

Diarienummer: KS 2022/523 

§ 93 Val av (M) som ledamot i bildningsnämnden 25 

Diarienummer: KS 2022/524 

§ 94 Delgivningar 2022 kommunfullmäktige 26 

Diarienummer: KS 2022/22 



Kramfors kommun 
Sammanträdesdatum 

2022-10-24 
Mötets diarienummer 

KS 2022/18 
Sida 

5 (26) 
 

Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 79 Information till kommunfullmäktige 2022 

Diarienummer: KS 2022/27 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Bertil Böhlin, revisionens ordförande, redogör för hur revisionens arbete 

fungerar och går till i praktiken. Bertil Böhlin redogör även för innehållet i 

två revisionsrapporter. 
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§ 80 Allmänhetens frågestund 2022 

Diarienummer: KS 2022/63 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendet utgår. 

Ärendet 

Inga medborgare ställde några frågor. 

   



Kramfors kommun 
Sammanträdesdatum 

2022-10-24 
Mötets diarienummer 

KS 2022/18 
Sida 

7 (26) 
 

Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 81 Riktlinje för representation 

Diarienummer: KS 2022/256 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anta riktlinje för representation. 

2. Upphäva tidigare beslut om riktlinje för representation, KF 2018-02-

26 § 28.  

3. Beslutet är ett ägardirektiv för de kommunala bolagen som ingår i 

kommunhuskoncernen.  

Ärendet 

KPMG har i sin revisionsrapport Särskild granskning – gällande 

visselblåsarärenden samt interna styrdokument lämnat en rekommendation 

om att kommunens riktlinje för representation ska ses över. Utifrån detta har 

en översyn gjorts av riktlinjen.  

Representation är positivt och viktigt och innefattar olika aktiviteter som ska 

stärka kommunens varumärke eller band till andra organisationer, 

affärspartners och medarbetare. Representation ingår därför som ett naturligt 

led i kommunens kontakter med omvärlden. Det är därför viktigt att det 

finns ett tydligt ramverk kring vad som är tillåtet och inte i samband med 

representation.  

Tydliggöranden har gjorts i riktlinjen kring bland annat intern- och extern 

representation, anhörigs deltagande och redovisning av representation.  

Måluppfyllelse  

Beslutet bidrar till måluppfyllelse inom samtliga perspektiv. 

Ekonomi och finansiering  

Beslutet påverkar inte ekonomin. 

Samråd  

Samråd har förts i kommundirektörens ledningsgrupp.  

Beslutsunderlag 

Riktlinje för representation, KS 2022/256 
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Beslutet skickas till 

W3D3 dnr. KS 2022/383 ärende ” Ägardirektiv för bolag ingående i 

kommunhuskoncernen 2023”. 

Samtliga nämnder och bolag ingående i kommunhuskoncernen 

Samtliga förvaltningschefer samt VD i ovanstående bolag 

Revisionen  
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§ 82 Riktlinje för mutor 

Diarienummer: KS 2022/257 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anta riktlinje om mutor och otillbörliga förmåner. 

2. Upphäva tidigare beslut om etisk riktlinje för mutor och gåvor, KF 

2014-03-31 § 6.  

3. Beslutet är ett ägardirektiv för de kommunala bolagen som ingår i 

kommunhuskoncernen.  

Ärendet 

KPMG har i sin revisionsrapport Särskild granskning – gällande 

visselblåsarärenden samt interna styrdokument lämnat en rekommendation 

om att kommunens riktlinje för representation ska ses över. Utifrån detta har 

en översyn gjorts av riktlinjen.  

Medarbetare och förtroendevalda har alla ett ansvar att motverka korruption, 

mutor, jäv och andra former av oegentligheter samt att upprätthålla kraven 

på saklighet och opartiskhet. 

Beslut om tidigare riktlinje togs 2014 varpå det har gjorts revideringar, 

tillägg och tydliggöranden i en ny riktlinje.  

Tidigare riktlinje har inte varit ett ägardirektiv, vilket nu förändras i och 

med ett antagande av en ny riktlinje.  

Måluppfyllelse  

Beslutet bidrar till måluppfyllelse inom samtliga perspektiv. 

Agenda 2030  

Beslutet bidrar till måluppfyllelse i Agenda 2030s mål Fredliga och 

inkluderande samhällen.  

Ekonomi och finansiering  

Beslutet påverkar inte ekonomin. 

Samråd  

Samråd har förts i kommundirektörens ledningsgrupp.  
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Beslutsunderlag 

Riktlinje om mutor och otillbörliga förmåner, KS 2022/257 

Beslutet skickas till 

W3D3 dnr. KS 2022/383 ärende ” Ägardirektiv för bolag ingående i 

kommunhuskoncernen 2023”. 

Samtliga nämnder och bolag ingående i kommunhuskoncernen 

Samtliga förvaltningschefer samt VD i ovanstående bolag 

Revisionen  
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§ 83 Överlämnande av motioner för beredning 

Diarienummer: KS 2022/481 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendet 

Peter Andelid (L) har lämnat in följande motioner: 

1. Motion om översyn av vägbidrag för vinterväghållning, dnr: KS 

2022/481 

2. Motion om cykel- och vandringsled mellan Kramfors och 

Skuleberget, dnr: KS 2022/480 

3. Motion om förbud mot motortrafik på Kungsgatan nattetid, dnr: KS 

2022/479 

4. Motion om distribution av valsedlar vid valet 2026, dnr: KS 

2022/478 

5. Motion om bättre marknadsföring av osålda fastigheter, dnr: KS 

2022/477 

6. Motion om att trycka på Trafikverket om Gålåbron, dnr: KS 

2022/476 

7. Motion om att införa hyrestrappa, dnr: KS 2022/475 

8. Motion om friskvård i Kramfors skolor, dnr: KS 2022/474 

9. Motion om långa handläggningstider, dnr: KS 2022/473 

  

Beslutet skickas till 

Kommundirektören  
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§ 84 Riktlinje för användning av kommunala fordon 

Diarienummer: KS 2022/258 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anta riktlinje om kommunala fordon. 

Ärendet 

En riktlinje har tagits fram för att tydliggöra hur användandet av kommunala 

ska ske samt hanteringen av elektroniska körjournaler.  

Elektroniska körjournaler har införts i ett antal av de kommunala fordonen. 

De registrerar tidpunkt, körsträcka och position. Detta för att säkerställa att 

kommunens fordon används korrekt. Data från körjournalerna får endast 

användas enligt överenskomna ändamål, informationen får inte användas för 

rutinmässig kontroll av arbetad tid. Kontroll av körjournaler får ske om det 

finns en misstanke om felaktigt användande av kommunens fordon som 

skadar arbetsgivarens förtroende för medarbetaren.  

De digitala körjournaler som är införda i kommunens bilar innebär en 

tidsbesparing för verksamheten då det i dessa fordon inte behöver föras en 

manuell körjournal.  

Måluppfyllelse  

Beslutet bidrar till måluppfyllelse inom samtliga perspektiv. 

Ekonomi och finansiering  

Beslutet påverkar inte ekonomin. 

Samråd  

Samråd har förts i kommundirektörens ledningsgrupp.  

Beslutsunderlag 

Riktlinje om kommunala fordon, KS 2022/258 
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Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 

Samtliga förvaltningschefer 

Revisonen  
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§ 85 Riktlinje för marknadsföring 

Diarienummer: KS 2022/399 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anta riktlinje för marknadsföring.  

2. Beslutet är ett ägardirektiv för de kommunala bolagen som ingår i 

kommunhuskoncernen. 

Ärendet 

KPMG har i sin revisionsrapport Särskild granskning – gällande 

visselblåsarärenden samt interna styrdokument lämnat en rekommendation 

om att kommunen upprättar en riktlinje för marknadsföring. Utifrån detta 

har en riktlinje upprättats med tydliggörande om marknadsföringens mål, 

målgrupp, kanaler och ansvar.   

Måluppfyllelse  

Beslutet bidrar till måluppfyllelse inom samtliga perspektiv.  

Agenda 2030  

Beslutet bidrar till måluppfyllelse i Agenda 2030s mål Fredliga och 

inkluderande samhällen.   

Ekonomi och finansiering  

Beslutet påverkar inte ekonomin. 

Samråd  

Samråd har förts i kommundirektörens ledningsgrupp. 

Yttrande 

Anna Strandh Proos (M), Malin Svanholm (S) yttrar sig i ärendet.  

Beslutsunderlag 

Riktlinje för marknadsföring, KS 2022/399. 
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Beslutet skickas till 

W3D3 dnr. KS 2022/383 ärende ” Ägardirektiv för bolag ingående i 

kommunhuskoncernen 2023”. 

Samtliga nämnder och bolag ingående i kommunhuskoncernen 

Samtliga förvaltningschefer samt VD i ovanstående bolag 

Revisionen 
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§ 86 Redovisning av motioner äldre än ett år som inte besvarats 

Diarienummer: KS 2022/402 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Lägga redovisningen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Motioner har en särskild ställning när det gäller att värna demokratin i 

samhället. Motioner är enskilda politikers möjlighet att självständigt väcka 

ärenden i kommunen. Det är därför angeläget att dessa ärenden hanteras 

med respekt och den skyndsamhet som detta kräver.  

Enligt kommunallagen 5 kapitlet § 35 bör en motion handläggas så att 

kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år efter att motionen väckts. I 

kommunfullmäktiges arbetsordning (KS 2020/168 § 41) står det att 

kommunstyrelsen varje år ska redovisa till fullmäktige om motioner som 

inte beretts färdigt. 

En analys har gjorts 2022-09-16 som visar att inga motioner har passerat 

ettårsgränsen.  

Under 2021 har 10 motioner lämnats över från kommunfullmäktige för 

beredning. Av dessa har 9 blivit slutligt behandlade. För 1 motion pågår 

fortfarande beredning.  

Under de 9 första månaderna av 2022 har 2 motioner överlämnats från 

kommunfullmäktige för beredning. Av dessa har 1 blivit slutligt behandlade 

av kommunfullmäktige. För 1 motion pågår fortfarande beredning. 

Beslutet skickas till 

Nämndsekreterare  
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§ 87 Motion om att instifta ett pris för landsbygdsentrepenörer 

Diarienummer: KS 2022/223 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Avslå motionen. 

Reservation 

Ida Stafrin (C), Anders Åkerman (C), Birgitta Widerberg (C), Inga-Britt 

Andersson (C), Ann-Christine Näsholm (C), Thomas Andersson (C), Jari 

Merikanto (M), Johanna Zidén (M), Anna Standh Proos (M), Amanda 

Karlsson (M), Eije Öhman (KD), Anna Larsson (KD) reserverar sig mot 

beslutet.  

Ärendet 

Ida Stafrin (C) har den 1 april 2022 lämnat in en motion till 

kommunfullmäktige som handlar om instiftande av pris för årets 

landsbygdsentreprenörer. 

I motionen hemställs:  

”Uppdra till ansvariga för företagsgalan att instifta ett pris för 

landsbygdsentreprenörer”  

Motionären skriver att landsbygdsrådet i Sollefteå kommun beslutat att 

uppmärksamma landsbygdsentreprenörer i kommunen, som gjort och gör 

viktiga insatser för att landsbygden ska ges förutsättningar att leva och växa. 

Vinnaren prisas i samband med företagarnas årliga gala. Centerpartiet anser 

att ett sådant pris skulle vara ett bra komplement till Kramfors företagsgala. 

Kommunstyrelsens yttrande 

Hela Kramfors kommun är landsbygd vilket innebär att de företag som 

verkar inom kommunen är landsbygdsentreprenörer och ger förutsättningar 

att landsbygden, Kramfors kommun, ska fortsätta att leva och växa.  

Kommunen delar inte ut pris på företagsgalan varje år och när det görs så är 

det utifrån olika inriktningar och kriterier med en ambition att matcha upp 

och täppa till det som saknas i företagarorganisationernas kriterier och 

utmärkelser. Detta för att understryka den utveckling kommunen vill se i 
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näringslivet eller om någon enskild person utmärkt sig på ett sätt som haft 

stor betydelse för kommunen och då allra främst för näringslivet.  

Det är troligt att om kommunen väljer att dela ut pris vid nästa företagsgala 

välja en inriktning som visar på främjande av jämställdhet eller 

klimatanpassning. Alternativt dela ut pris till individ som verkat för att på 

ett tydligt sätt stärka företagsklimatet. Detta i enlighet med majoritetens 

prioriterade områden i Mål- och resursplan 2023 med planåren 2024-2025. 

Samråd  

Samråd har förts inom kommunledningsförvaltningen. 

Yttrande 

Ida Stafrin (C), Malin Svanholm (S) yttrar sig i ärendet. 

Yrkande 

Ida Stafrin (C) yrkar bifall till motionen. Malin Svanholm (S) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till 

kommunstyrelsens förslag och på bifall till Ida Stafrins (C) yrkande.  

Propositionsordningen godkänns. 

Efter ställd proposition finner ordförande att fullmäktige bifallit 

kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

Ida Stafrins (C) motion om att instifta ett pris för landsbygdsentreprenörer, 

2022-04-01, KS 2022/223 

Beslutet skickas till 

Ida Stafrin (C)  
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§ 88 Budgetutfallsprognoser och delårsrapporter 2022 

Diarienummer: KS 2022/232 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna upprättad delårsrapport. 

Ärendet 

Kramfors kommun har upprättat en delårsrapport inklusive prognos per 

2022-08-31.  

Kommunfullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning uppnås delvis vid 

delåret. Inget utav de kommunövergripande målen bedöms vid delåret vara 

helt uppfyllt, men kommunen klarar balanskravet. 

För perspektivet kramforsbon bedöms det kommunövergripande målet vara 

i hög grad uppfyllt. Arbetet fortskrider med uppdrag och aktiviteter för att 

förbättra stödet till Kramforsbon och även förbättra kommunens interna 

processer. 

Under perspektivet medarbetare bedöms det kommunövergripande målet 

vara delvis uppfyllt. Inget utav de tillhörande nämndmålen bedöms vara helt 

uppfyllt och utmaningar kring arbetsmiljö, kompetensförsörjning och 

sjukfrånvaro påverkar måluppfyllelsen.  

I perspektivet ekonomi bedöms det kommunövergripande målet vara delvis 

uppfyllt. Kommunens resultat och prognos är bättre än budgeterat, men det 

kvarstår utmaningar för nämnderna. 

Resultatet per sista augusti var 76,9 mnkr, jämfört med 49,9 mnkr 

motsvarande period 2021. 

Den ekonomiska helårsprognosen visar ett positivt resultat på 49,4 mnkr, 

vilket är 29,4 mnkr bättre än budget. Jämfört med aprilprognosen är det en 

förbättring med 9,6 mnkr. 

Bildningsnämnden lämnar en prognos på -6,2 mnkr och välfärdsnämnden på 

-10 mnkr. 

Ekonomi och finansiering 
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Beslutet i sig medför ingen kostnad men prognosen är klart bättre än budget 

vilket har en positiv effekt på kommunens samlade ekonomiska ställning.  

Samråd  

Samråd förs i den centrala samverkansgruppen den 30 september. 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport per 2022-08-31. 

Beslutet skickas till 

Revisionen 

Samtliga nämnder  
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§ 89 Nya frågor, Interpellationer och motioner 2022 

Diarienummer: KS 2022/174 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendet utgår. 

Ärendet 

Inga nya frågor, interpellationer eller motioner lämnades in.  
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§ 90 Avsägelse (V) som ersättare i Kommunfullmäktige. 

Diarienummer: KS 2022/502 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Entlediga Erik Schrammel (V) som ersättare i Kramfors 

kommunfullmäktige. 

2. Hemställa hos länsstyrelsen om ny röstuppräkning. 

Ärendet 

Erik Schrammel (V) har skriftligen avsagt sig uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Skriftlig avsägelse daterad 2022-10-17 

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare 

Länsstyrelsen  
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§ 91 Avsägelse (S) som ersättare i Kommunfullmäktige 

Diarienummer: KS 2022/495 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Entlediga Lars-Göran Nordborg (S) som ersättare i Kramfors 

kommunfullmäktige. 

2. Hemställa hos länsstyrelsen om ny röstuppräkning. 

Ärendet 

Lars-Göra Nordborg (S) har skriftligen avsagt sig uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Skriftlig avsägelse daterad 2022-10-10. 

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare 

Länsstyrelsen  
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§ 92 Avsägelse (M) som ledamot i bildningsnämnden 

Diarienummer: KS 2022/523 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Entlediga Anna Strandh Proos (M) som ledamot i bildningsnämnden. 

Ärendet 

Anna Strandh Proos (M) har skriftligen avsagt sig sitt uppdrag som ledamot 

i bildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Skriftlig avsägelse daterad 2022-10-23 

Beslutet skickas till 

Nämndsekreterare 

HR  
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§ 93 Val av (M) som ledamot i bildningsnämnden 

Diarienummer: KS 2022/524 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Välja Amanda Karlsson (M) till ledamot i bildningsnämnden. 

Ärendet 

Nominering har inkommit att välja Amanda Karlsson (M) till ledamot i 

bildningsnämnden.  

Beslutsunderlag 

Nominering inkommen 2022-10-23. 

Beslutet skickas till 

Nämndsekreterare 

HR  
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§ 94 Delgivningar 2022 kommunfullmäktige 

Diarienummer: KS 2022/22 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Notera delgivningarna till protokollet. 

Ärendet 

1. Delårsrapporter per 2022-08-31 - Nämnder och bolag.pdf 

2. KTM Protokoll med bilagor 2022-09-29.pdf 

3. Protokoll Kommunhus AB 30 september justerat.pdf  

4. Protokoll KS 11 oktober signerat_Bortredigerad.pdf  

5. Protokoll KSAU 27 september signerat.pdf  

6. Revisionen Bedömning-delårsrapport Rtj.pdf 

7. Revisionen Skrivelse svar ekonomirapporter Rtj.pdf 

8. Revisionen Äskande om stående budget Rtj.pdf 

9. Revisionsrapport Översiktlig granskning - delår 2022 Rtj.pdf 

10. Samordningsförbundet Styrelseprotokoll 2022-09-29.pdf 

11. Statistikrapport ej verkställda beslut Q2.docx 

12. Välfärdsnämnden 2022-09-22 §61.docx 

13. Kommunledningsförvaltningens rapport 2022-10-11.docx 

14. Kommunstyrelsen 2022-10-11 (2022-10-11 KS §119).docx 

15. Månadsrapport-Personalnyckeltal-Hela kommunen-Sept-2022.pdf 

16. Revisorernas bedömning av delårsrapport per 220831.pdf 

17. Yttrande över kommunalförbundets förslag till ny förbundsordning 

och samarbetsavtal mellan medlemmarna.pdf 

18. Protokoll vid slutlig rösträkning kommunfullmäktige i Kramfors 

kommun.pdf  


