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Närvarolista 

Beslutande ledamöter Peter Hedberg (S) 
Malin Svanholm (S) 
Jan Sahlén (S) 
Eva Lygdman (S) 
Thomas Näsholm (S) 
Gudrun Sjödin (S) 
Susanne Viklund (S) tjänstgörande ersättare  
Carl-Gunnar Krooks (S) tjänstgörande ersättare  
Linda Wester (S) tjänstgörande ersättare  
Siw Sachs (S) 
Thomas Litström (S) tjänstgörande ersättare  
Kristina Löfroth (S) 
Rainor Melander (S) 
Kerstin Frånlund (S) 
Grels Johansson (S) 
Katariina Haukirauma (S) tjänstgörande ersättare  
Martin Böhlenius (S) 
Ida Stafrin (C) 
Hans Hedlund (C) 
Birgitta Widerberg (C) 
Robert Sandström (C) 
Ann-Christine Näsholm (C) 
Peder Svensson (C) 
Annika Östman (C) 
Clyde Lindström (C) 
Jon Björkman (V) 
Ingmari Georgsson (V), tjänstgörande ersättare 
Eliaz Nässén (V), tjänstgörande ersättare  
Karl-Johan Rahm (V) 
Eva Tånneryd (V) 
Ulla Olofsson (V) 
Ove Källström (SD) 
Stefan Bergman (SD), tjänstgörande ersättare 
Kennerth Backlund (SD), tjänstgörande ersättare 
Bengt Sörlin (SD), tjänstgörande ersättare  
Vakant (SD)  
Anna Proos (M) 
Johanna Zidén (M), tjänstgörande ersättare  
Lillemor Zidén (M), tjänstgörande ersättare 
Bo Grafström (KD) 
Svante Ivarsson (L) 
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Ej beslutande ersättare Per Eric Larsson (S) 
Inga-Britt Andersson (C) 
Rolf Wärja (KD) 
Elisabeth Öhman (KD) 
Peter Andelid (L) 
Matts Söderberg (L) 
 
 

Övriga närvarande Tjänstemän 

Erika Sjögren, nämndsekreterare 
Bertil Wiklund, revisor § 53 
Pelle Nilsson, ekonomichef § 53 
Ulrika Hurdén, chef bildningsförvaltningen § 53 
 

 Övriga  

Allmänhet 
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Ägardirektiv för bolag ingående i kommunhuskoncernen .................................. 33 
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kommunfullmäktige samt välfärdsnämnden. ..................................................... 35 

§ 65 Dnr: KS 2019/359 

Avsägelse (V) som vice ordförande i bildningsnämnden ................................... 36 

§ 66 Dnr: KS 2019/345 

Avsägelse (V) som ledamot i bildningsnämnden. .............................................. 37 

§ 67 Dnr: KS 2019/329 

Val (V) som ledamot i bildningsnämnden och vice ordförande 
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§ 68 Dnr: KS 2019/328 

Val (V) som ersättare i bildningsnämnden ......................................................... 39 

§ 69 Dnr: KS 2019/371 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande- Var är motionen om solel? ................ 40 

§ 70 Dnr: KS 2019/373 

Avsägelse (C) som ersättare i kommunfullmäktige ............................................ 41 

§ 71 

Delgivningar ...................................................................................................... 42 
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Voteringsresultat § 56                 § 58 
 Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 

 Peter Hedberg (S) X    X   

Malin Svanholm (S) X    X   

Jan Sahlén (S) X    X   

Eva Lygdman (S) X    X   

Thomas Näsholm (S)  X    X   

Gudrun Sjödin (S) X    X   

Susanne Viklund (S) X    X   

Carl-Gunnar Krooks (S) X    X   

Linda Wester (S) X    X   

Siw Sachs (S) X    X   

Thomas Litström (S) X    X   

Kristina Löfroth (S) X    X   

Rainor Melander (S) X    X   

Kerstin Frånlund (S) X    X   

Grels Johansson (S) X    X   

Katariina Haukirauma (S) X    X   

Martin Böhlenius (S) X    X   

Ida Stafrin (C) X    X   

Hans Hedlund (C)  X    X   

Birgitta Widerberg (C)   X  X   

Robert Sandström (C) X    X   

Ann-Christine Näsholm(C)   X  X   

Peder Svensson (C) X    X   

Annika Östman (C) X    X   

Clyde Lindström (C) X    X   

Jon Björkman (V) X    X   

Ingmari Georgsson (V) X    X   

Eliaz Nässén (V) X    X   

Karl-Johan Rahm (V) X    X   

Eva Tånneryd (V) X    X   

Ulla Olofsson (V) X    X   

Ove Källström (SD)  X   X   

Stefan Bergman (SD)  X   X   

Kenneth Backlund (SD)  X   X   

Bengt Sörlin (SD)  X   X   

Vakant (SD)        

Anna Proos (M)  X    X   

Johanna Zidén (M) X    X   

Lillemor Zidén (M)  X    X   

Bo Grafström (KD)  X    X  

Svante Ivarsson (L)   X    X  

Summa 32 6 2  38 2  
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§ 53 Dnr KS 2019/76 

Information 

Beslut 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige får ta del av följande information: 

- Pelle Nilsson, ekonomichef, informerar om kommunens ekonomiska 

situation.  

- Ulrika Hurdén chef bildningsförvaltningen informerar om 

utredningen Kramfors förskolor och skolor i framtiden 2.0.   

- Bertil Viklund, revisionen informerar om uppföljande granskning av 

privata utförare.  
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§ 54 Dnr KS 2019/82 

Allmänhetens frågestund 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga frågorna med svaren till 

handlingarna. 

Ärendet 

Under allmänhetens frågestund ställdes dessa frågor: 

- Jan Lötberg frågar Jan Sahlén (S) kommunstyrelsens ordförande och 

Ida Stafrin (C) oppositionsråd om de anser att utredningen är av så 

hög kvalitet att de kan ställas till svars för konsekvenserna av 

skolnedläggningarna.  

- Claudia Nicklasson frågar Thomas Näsholm (S), bildningsnämndens 

ordförande om vilka ytterligare besparingar som kommer att göras 

samt frågar Jan Sahlén (S) kommunstyrelsens ordförande om hur 

övriga besparingar ska klaras av.  

- Evelyn Höglund frågar Thomas Näsholm (S), bildningsnämndens 

ordförande, om hur vi vet att de behöriga lärarna stannar i kommunen 

samt om hur vi vet att utredningen verkligen är tillräckligt bra.  

- Lars Sjödin, ordförande Bollsta intresseförening, frågar Thomas 

Näsholm (S), bildningsnämndens ordförande, vilket besparingskrav 

som finns på respektive rektorsområde samt hur stor klasserna på 

högstadiet bör vara.  

- Rolf Andersson frågar Jan Sahlén (S), kommunstyrelsens ordförande, 

om vi kommer kunna se en minskad nivå av koldioxidutsläpp.  
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§ 55 Dnr: KS 2019/284 

Barnrätt och ungdomsdemokrati 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Kommunorganisationen ska bygga upp ett aktivt, strukturerat barn- 

och ungdomsdemokratiarbete med barnkonventionen som grund.  

2. Uppdra till kommunstyrelsen att leda och samordna arbetet.  

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att uppdra till samhällsavdelningen 

att återkomma med en rapport om hur arbetet fortskrider till 

kommunstyrelsens sammanträde i november.  

Ärendet 

Från och med 2020-01-01 blir Barnkonventionen lag i Sverige. Det betyder 

att beslut som fattas och som på något sätt berör barn, ska prövas utifrån ett 

barnrättsligt perspektiv. Detta innefattar beslut som tas i hela 

kommunorganisationen. För att Kramfors kommun ska kunna arbeta med 

bankonventionen på ett rätt och riktigt sätt behöver en utbildningsinsats på 

alla nivåer genomföras. En riktlinje och en metod för hur vi arbetar utifrån 

barnkonventionen bör tas fram. Beslutsdokument och andra dokument som 

rör barn och unga behöver ses över och anpassas. Metoder för uppföljning av 

barnrättsarbetet behöver utarbetas och en kontinuerlig utveckling av 

barnrättsperspektivet säkerställas. 

En del av att arbeta utifrån barnkonventionen är att involvera barn och 

ungdomar i demokratin. I Kramfors kommun har vi inget aktivt, strukturerat 

barn och ungdomsdemokratiarbete. En metod för hur vi i framtiden ska 

arbeta med barn och ungdomsdemokrati behöver tas fram i samråd med våra 

barn och ungdomar ute i kommunen, för att sedan förankras i det 

kommunala demokratiarbetet.  

En resurs med huvudansvar barnrätt och ungdomsdemokrati/barn och 

ungdomsfrågor behövs för att leda, samordna och följa upp arbetet med 
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barnkonventionen, barnrättsarbetet och barn och 

ungdomsdemokratifrågorna.  

Arbetet med implementeringen kommer att berikas och stärkas av de 

pågående aktiviteterna i projektet ”Framtid Kramfors” och Leder Höga 

Kustens satsning på ”Unga i Landsbygd”. 

Ekonomi och finansiering 

En heltidsanställd (600 000) finansieras av projektmedel i Framtid Kramfors. 

Till och med 2020-12-31. 

Måluppfyllelse 

Genom att aktivt arbeta med och utveckla arbetet med barnrätts- och 

ungdomsdemokratifrågorna, bidrar vi till ett mer inkluderande samhälle som 

gynnar alla medborgare, samt främjar en hållbar utveckling. När alla 

medborgare oavsett ålder, kön, könsöverskridande identitet, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller 

sexuell läggning får möjlighet till att vara aktiva, delaktiga i att forma det 

samhälle vi lever i stärks vår värdegrund. Möjlighet till medbestämmande 

ökar medborgarnas engagemang vilket främjar engagemang för politik, 

kultur och föreningsliv. Med mera jämlika och jämställda livsvillkor och 

möjligheter främjas en mer jämlik psykisk och fysisk hälsa. Demokratiarbete 

förebygger utsatthet för våldsbejakande extremism, våld i nära relation samt 

främjar psykisk hälsa.  

Samråd 

I beredningen av ärendet har följande personer varit delaktiga. 

 Samtliga förvaltningschefer  

 Susanne Königsson, tillväxtchef  

 Fredrik Östlund, elevhälsochef.  

 Lena Wälivaara, enhetschef för barn och unga inom Socialtjänsten 

 Elisabeth Svanberg, folkhälsoutvecklare 

 Liv Höglund, jämställdhetsutvecklare 

Information med koppling till ärendet 

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige 

https://www.regeringen.se/49bbc4/contentassets/2a26913591f24fee99b910d

3ceac4bd1/strategi-for-att-starka-barnets-rattigheter-i-sverige-s2010.026 

https://www.regeringen.se/49bbc4/contentassets/2a26913591f24fee99b910d3ceac4bd1/strategi-for-att-starka-barnets-rattigheter-i-sverige-s2010.026
https://www.regeringen.se/49bbc4/contentassets/2a26913591f24fee99b910d3ceac4bd1/strategi-for-att-starka-barnets-rattigheter-i-sverige-s2010.026
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Barnkonventionen blir lag: 

https://www.riksdagen.se/sv/aktuellt/2018/jun/5/barnkonventionen-blir-

svensk-lag/ 

Barnkonventionen i sin helhet. 

https://unicef.se/barnkonventionen 

Barnkonventionens artiklar tolkas med stöd av artikel 2,3, 6 och 12. 

Yttrande 

Johanna Zidén (M) och Jon Björkman (V) yttrar sig.  

Beslutet skickas till 

Kommunorganisationens förvaltningar 

https://www.riksdagen.se/sv/aktuellt/2018/jun/5/barnkonventionen-blir-svensk-lag/
https://www.riksdagen.se/sv/aktuellt/2018/jun/5/barnkonventionen-blir-svensk-lag/
https://unicef.se/barnkonventionen
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§ 56 Dnr: KS 2019/302 

Instruktion till ägarombud vid 2019 års bolagsstämmor 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Samtliga stämmoombud instrueras att rösta följande 

1. Såväl VD som styrelse bör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 

2018. 

2. Tillgängliga vinstmedel disponeras i enlighet med de förslag som 

lämnats i bolagens årsredovisning. 

3. Arvoden fastställs i enlighet med detta förslag. För stämmoombudet 

för Höga Kusten Airport så är instruktionen till ombudet att utgå från 

detta förslag i diskussionerna med Sollefteås motsvarighet. 

4. Ägardirektiv fastslås enligt bilaga ”Förteckning – ägardirektiv”. 

Reservation 

Ida Stafrin (C), Hans Hedlund (C), Birgitta Widerberg (C), Robert 

Sandström (C), Ann-Christine Näsholm (C), Peder Svensson (C), Annika 

Östman (C), Clyde Lindström (C) reserverar sig till förmån för Ida Stafrins 

(C) tilläggsyrkande.  

Ove Källström (SD), Stefan Bergman (SD), Kenneth Backlund (SD), Bengt 

Sörlin (SD) reserverar sig till förmån för Bengt Sörlins (SD) yrkande. 

Bo Grafström (KD) reserverar sig till förmån för Bengt Sörlins (SD) 

yrkande. 

Ärendet 

Enligt bolagspolicyn ska kommunstyrelsen besluta om instruktioner till 

stämmoombuden inför bolagsstämmorna. Om instruktionerna gäller ärenden 

av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska dessa utfärdas av 

kommunfullmäktige. 
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Det är inom nedanstående fyra områden som instruktioner utfärdas inför 

2019 års stämmor (Verksamhetsåret 2018). 

 

1. Ansvarsfrihet 

2. Förslag till vinstdisposition  

3. Arvoden 

4. Ägardirektiv 

Ansvarsfrihet 

Revisorerna har i för samtliga bolag avlämnat rapporter som ger stöd för att 

såväl VD som styrelse bör beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

 

Förslag till vinstdisposition 

Styreslen i bolagen har fastställt årsredovisning för det gångna 

verksamhetsåret och denna har granskats av bolagets revisor. I 

årsredovisningen finns styrelsens förslag till hur tillgängliga vinstmedel bör 

disponeras.  

Förslag till arvoden från och med bolagsstämmorna 2019 

Arvodesberedningen beslutade 2019-04-11 § 3 att föreslå 

kommunfullmäktige i sin instruktion till ägarombuden fastställa 

nedanstående bolagsarvoden, på respektive bolagsstämma. 
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För ordinarie ledamöter exklusive ordförande och vice ordförande föreslås 

ett fast årsarvode om 5 % av inkomstbasbeloppet som ersättning för det 

styrelseansvar som framgår av aktiebolagslagen. Till detta utgår dessutom 

sammanträdesarvode enligt kommunens regler för bevistade sammanträden. 

* Till fasta arvoden kommer ytterligare 12 % i semesterersättning och 10 % i 

pensionsersättning. 

Förslaget är att samtliga stämmoombud instrueras att rösta för att arvoden 

fastställs i enlighet med detta förslag. 

För bolaget Höga Kusten Airport så har Kramfors kommuns aktieägarombud 

50 % av aktierna och måste därför träffa överenskommelse med Sollefteå 

kommuns aktieägarombud som innehar resterande 50 % av aktierna om hur 

arvoden skall sättas. Instruktionen till ombudet är att utgå från detta förslag i 

diskussionerna. 

 
Ägardirektiv  

Samtliga stämmoombud instrueras att fastslå ägardirektiv enligt bilaga 

”Förteckning – ägardirektiv”. 
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Yttrande 

Anna Strandh Proos (M), Bengt Sörlin (SD), Svante Ivarsson (L), Jon 

Björkman (V), Rainor Melander (S), Jan Sahlén (S) Ida Stafrin (C) och Bo 

Grafström (KD) yttrar sig.  

Yrkande 

Jon Björkman (V) och Rainor Melander (S) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag.  

Bengt Sörlin (SD) på bifall till punkterna 1,2,4 och att punkten 3 ersätts med 

en sänkning på 5 %. ”Sverigedemokraterna yrkar i enlighet med yrkandet i 

arvodesberedningen dvs. sänka arvodena med 5 % ”.  

Ida Stafrin (C) yrkar på att ”Riktlinje för medborgardialog (KS 2012/291) 

ska läggas till som ett ägardirektiv. ”Yrkar tillägg till förteckningen på 

ägardirektiven. – Riktlinje för medborgardialog ska läggas till.” 

Jan Sahlén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag till Ida 

Stafrins (C) och Bengt Sörlins (SD) respektive förslag.  

Bo Grafström (KD) yrkar på bifall till Bengt Sörlins (SD) förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till 

kommunstyrelsens förslag och bifall Bengt Sörlins (SD) förslag. 

Propositionsordningen godkänns. Ordförande finner att fullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag. 

Votering begärs. Ordförande meddelar följande propositionsordning. 

Ja-röst till kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst till Bengt Sörlins (SD) förslag. 

Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen. 

Voteringsresultat 

Med 32 ja-röster, 6 nej-röster och 2 som avstår, beslutar kommunfullmäktige 

att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
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Särskild propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till Ida Stafrins 

(C) tilläggsyrkande och på bifall till Jan Sahléns avslagsyrkande. 

Propositionsordningen godkänns. 

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige har 

beslutat i enlighet med Jan Sahléns avslagsyrkande. 

Beslutsunderlag 

Arvodesberedningen 2019-04-11 § 3 

Förteckning – ägardirektiv, uppdaterad inför bolagsstämmor 2019 

Skickas till 

Samtliga stämmoombud 

Revisionen 
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§ 57 Dnr: KS 2018/647 

Val av ledamot till ägarforum i Ostkustbanan AB 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Entlediga Jan Sahlén (S) som ledamot i ägarforum för Ostkustbanan 

AB. 

2. Välja Jon Björkman (V) som ledamot i ägarforum för Ostkustbanan 

AB. 

3. Entlediga Jan Sahlén (S) som stämmoombud för Ostkustbanan AB. 

4. Välja Jon Björkman (V) som stämmoombud för Ostkustbanan AB till 

och med ordinarie bolagsstämma efter valet 2022. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige har att välja en ny ledamot till ägarforum för 

Ostkustbanan AB. 

Att välja samma ledamot både i styrelsen och till ägarforum är inte förenligt 

med bolagets aktieägaravtal, vilket framgår av § 5. 

Kommunstyrelsen beslutade (2019-05-14, § 58) att föreslå 

kommunfullmäktige besluta följande  

1. Entlediga Jan Sahlén (S) som ledamot i ägarforum för Ostkustbanan 

AB. 

2. Välja Jon Björkman (V) som ledamot i ägarforum för Ostkustbanan 

AB. 

Yrkande 

Jan Sahlén (S) yrkar på bifall till förslaget och samt ett tilläggsyrkande att 

entlediga sig själv som stämmoombud för Ostkustbanan AB och välja Jon 

Björkman (V). Jan Sahlén (S) lämnar följande skriftliga yrkande ”Tillika 

Kramfors kommuns stämmoombud i Ostkustbanan AB tom ordinarie 

bolagsstämma efter valet 2022”.  
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Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall och avslag på 

kommunstyrelsens förslag. Propositionsordningen godkänns. 

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat 

bifall kommunstyrelsens förslag. 

Särskild proposition 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall och avslag på 

Jan Sahléns (S) tilläggsyrkande. Propositionsordningen godkänns. 

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat 

bifalla Jan Sahléns (S) tilläggsyrkande. 

Beslutsunderlag 

Aktieägaravtal mellan delägarna i Ostkustbanan 2015 AB § 5. 

Beslutet skickas till 

Ostkustbanan AB 

HR 
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§ 58 Dnr: 2018/744 

Svar på motion om anställningsstopp eller inte? 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Avslå motionen. 

Reservationer 

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

Svante Ivarsson (L) har 2019-05-27 lämnat in en skriftlig reservation 

”Reservation- Kommunfullmäktige Kramfors kommun 27 maj 2019: Ärende 

8 på dagordningen. Kommunens ekonomiskt utsatta läge kräver 

extraordinära åtgärder för att hantera personalsammansättningen i 

verksamheterna och därför bör under en övergångsperiod 

tjänstetillsättningar hanteras av kommunstyrelsen med målsättningen att 

minska antalet anställda, den enskilt största kostnadsposten i kommunens 

budget. Tanken får stöd i revisionens granskning från mars 2019 där man 

efterlyser ett klarläggande av vilka tjänster som behövs och att det 

tydliggörs vem som har rätt att besluta om anställning/avveckling av 

personal.  

Svante Ivarsson Liberalerna 

Ärendet 

Svante Ivarsson (L) har inkommit med en motion som kommunfullmäktige 

behandlade 2018-11-26 och som har rubriken anställningsstopp eller inte.  

”Kramfors kommun har enligt beslut infört anställningsstopp. Dock visar det 

sig att trots stoppet så annonserar och anställer kommunen inom flera 

verksamhetsområden. Under kort tid att tio tjänster utlysts.  

Antalet anställda i kommunen är direkt relaterat till det ekonomiska utfallet 

och det är mot detta man ska se anställningsstoppet. Ändå kan det finnas 

tillfällen med ett nödvändigt avsteg men detta ska ske efter noggrant 
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övervägande. Det behövs en bättre uppföljning på de anställningar som 

ändå måste göras.” 

Liberalerna yrkar därför: 

 Att varje enskild anställning i de kommunala förvaltningarna 

motiveras inför Kommunstyrelsen av förvaltningschef. 

 Att Kommunstyrelsen beslutar avslå eller bevilja enskild anställning 

för respektive förvaltning. 

 Att Kommunstyrelsen till Kommunfullmäktige redovisar beviljade 

anställningar. 

 Att inga anställningar under rådande anställningsstopp kan ske utan 

Kommunstyrelsens samtycke. 

Kommunstyren beslutade 2018-05-08 i beslutspunkt 3 d att uppdra till 

kommunchefen att ”Utarbeta förslag till inköps- och 

anställningsbegränsningar.” Samma dag beslutade kommunchefen (numera 

benämnd kommundirektör) om att införa begränsningar avseende inköp och 

anställning, KS 2018/304. I beslutet finns en vägledning där det står att 

”begränsningar avseende inköp och anställning inte ett idiotstopp och normal 

verksamhet som följer kommunens grundläggande uppdrag ska 

upprätthållas”. Beträffande anställningar finns även följande vägledning: 

 Vi ska begränsa övertid, fyllnadstid, vikariat och 

visstidsanställningar i så stor utsträckning som möjligt. Hänsyn 

ska dock tas till arbetsbelastning och arbetsmiljö. 

 För tillsvidaretjänster gäller att förvaltningschef ska godkänna att 

rekrytering kan genomföras innan annonsmanus/beställning 

lämnas till HR. 

I och med detta beslut finns i grunden inget totalt anställningsstopp utan 

verksamheterna uppmanas att tänka efter en extra gång om man behöver 

anställa och att förvaltningschef ska godkänna rekrytering av 

tillsvidaretjänster. Detta har under denna period gjorts enligt gällande rutin.  

Det allra flesta annonser som publicerats är så kallade 

ersättningsrekryteringar när någon medarbetare slutat och verksamheten 

bedömt att den behöver ersättas. Exempelvis om en lärare slutat behöver den 

oftast ersättas för att det ska finnas någon i klassrummet som sköter 

undervisningen. Kommunen behöver på samma sätt vikarier för medarbetare 
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som av någon anledning är frånvarande så att de som behöver vård får den 

hjälp de behöver.  

Utöver ovan nämnda så har dessutom kommunstyrelsen ändrat i sin 

delegationsordning så att det numera bara är kommundirektören eller HR-

chefen som har rätt att besluta om inrättande av helt nya tjänster.  

Även om antalet anställda är direkt kopplade till kommunens ekonomiska 

utfall så är det alltid en balans mellan kommunens ansvar att utföra de 

grundläggande uppdragen man ska göra som kommun och det 

arbetsmiljöansvar man har som arbetsgivare. De verksamhetsansvariga är de 

som bäst kan bedöma behovet av personal och med välbyggda underlag 

kommer kommunstyrelsen ha svårt att ge avslag på föreslagna rekryteringar. 

Bedömningen är att dagens rutiner räcker och att det inte är en uppgift för 

den politiska nivån att besluta i anställningsärenden, utöver anställande av 

kommundirektör.  

Motionen avslås med motiveringen att det i grunden inte finns ett beslut om 

anställningsstopp och att nuvarande rutiner bedöms tillräckliga för att 

minska antalet nyrekryteringar.  

Ekonomi och finansiering 

Om motionen avslås medför förslaget inga extra kostnader. 

Samråd 

Motionen har handlags av HR-enheten och inga särskilda samråd har 

genomförts. 

Yttrande 

Gudrun Sjödin (S), Jan Sahlén (S), Rainor Melander (S), Jon Björkman (V) 

och Svante Ivarsson (L) yttrar sig.  

Yrkande 

Jan Sahlén (S), Rainor Melander (S) och Jon Björkman (V) yrkar bifall på 

kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Svante Ivarsson (L) yrkar på bifall till motionen.  

Propositionsordning 

Ordförande meddelar att propositionen kommer ställas på bifall till 

kommunstyrelsens förslag och på bifall Svante Ivarssons (L) bifallsyrkande. 
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Propositionsordningen godkänns.  

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar att 

bifalla kommunstyrelsens förslag. Votering begärs.  

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. J 

Ja-röst till kommunstyrelsens förslag.  

Nej-röst till Svante Ivarssons (L) bifalls yrkande. 

Voteringsresultat 

Med 38 stycken ja-röster och 2 nej-röster beslutar kommunfullmäktige i 

enlighet med kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 

Svante Ivarsson (L), Motion om anställningsstopp eller inte?  

Beslutet skickas till 

HR-enheten 
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§ 59 Dnr: KS 2018/393 

Svar på motion om Implementering av 

Barnkonventionen och konventionen om rättigheter för 

funktionsnedsatta i Kramfors kommun 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige  

Beslut 

Bifalla motionen. 

Ärendet 

Jonne Norlin (S), Thomas Näsholm (S) och Rolf Eriksson (S) har lämnat en 

motion till kommunfullmäktige gällande implementeringen av 

barnkonventionen och konventionen om rättigheter för funktionsnedsatta i 

Kramfors kommun. Motionens syfte är att ”kommunen påbörjar ett arbete 

av att implementera dessa 2 konventioner. Arbetet ska ta fram riktlinjer och 

arbetsformer för att möjliggöra en implementering.” 

Barnkonventionen antogs 1989 av FN:s generalförsamling och trädde i kraft 

1990. Konventionen består av 54 artiklar och 4 grundläggande principer 

vilka är;  

 alla barn har samma rättigheter och lika värde,  

 barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn,  

 alla barn har rätt till liv och utveckling samt  

 alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.  

Sverige ratificerade konventionen 1990 men den gällde då inte som svensk 

lag. Därefter har Sverige gjort anpassningen som innebär att landets lagar 

ändras och anpassas till konventionens bestämmelser. Den 13 juni 2018 

röstade riksdagen ja till att göra barnkonventionen till svensk lag och den 

börjar gälla från 1 januari 2020. 

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning består 

av 50 artiklar och syftar till att stärka rättigheterna för personer med 

funktionsnedsättning. Den 4 december 2008 beslutade regeringen att Sverige 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(42) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

skulle tillträda FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning och 2009 började den gälla i Sverige.  

Då dessa är en lag och i likhet med andra lagar exempelvis kommunallagen, 

förvaltningslagen, socialtjänstlagen osv. måste alla verksamheter följa dem. 

Det är i grunden upp till varje verksamhet att se till lagen efterlevs och att 

den implementering som krävs sker.  

Men utöver detta så har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat 2018-11-

06, § 136, att uppdra till samhällsavdelningen att utarbeta en ny riktlinje för 

funktionshinderspolitiken där det ska framgår hur Kramfors kommun ska 

närma sig det nationella målet. 

I ärendet om Barn och ungdomsdemokrati, Dnr 2109/284, föreslås att 

kommunfullmäktige ska besluta att kommunorganisationen ska bygga upp 

ett aktivt, strukturerat barn- och ungdomsdemokratiarbete med 

barnkonventionen som grund och uppdra till kommunstyrelsen att leda och 

samordna arbetet. 

Sammantaget utgör kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut och förslaget om 

barn och ungdomsdemokrati grund för att förslaget är att 

kommunfullmäktige beviljar motionen. 

Ekonomi och finansiering 

Beslutet att bevilja motionen leder inte till några ekonomiska konsekvenser 

utöver det som beskrivs i de ärenden som det hänvisas till ovan. 

Måluppfyllelse 

Beslutet att bevilja motionen har påverkan på målet om nöjda medborgare. 

Samråd 

Samråd har skett med samhällsavdelningen, välfärdsförvaltningen och 

bildningsförvaltningen i beredningen av detta ärende. 

Yttrande 

Hans Hedlund (C), Jan Sahlén, Thomas Näsholm (S), Jon Björkman (V) 

yttrar sig. 

Yrkanden 

Jan Sahlén (S), Thomas Näsholm (S) och Jon Björkman (V) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Beslutsunderlag 

Motion; Implementering av Barnkonventionen och konventionen om 

rättigheter för funktionsnedsatta i Kramfors kommun dnr KS 2018/393. 

Beslutet skickas till 

Jonne Norlin (S) 

Thomas Näsholm (S) 

Rolf Eriksson (S) 

Samhällsavdelningen 
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§ 60 Dnr: KS 2018/266 

Motionssvar – Öka allmännyttan genom bättre dialog 

mellan kommunala bolag och medborgare 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Avslå motionen 

Reservation 

Ida Stafrin (C), Hans Hedlund (C), Birgitta Widerberg (C), Robert 

Sandström (C), Ann-Christine Näsholm (C), Peder Svensson (C), Annika 

Östman (C) och Clyde Lindström (C) reserverar sig för beslutet. 

Ärendet 

Centerpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i Kramfors 

kommun och förslaget har överlämnats till kommunstyrelsen för beredning.   

Centerpartiets förslag är att: 

 ”Att ägardirektiven från Kramfors kommun till de kommunala 

bolagen ska innehålla krav på att bolagen minst två gånger per år 

har en medborgardialog i form av öppna möten. 

 Att de kommunala bolagen i sina verksamhetsplaner planerar för 

förbättrad dialog med Kramfors kommuns medborgare. 

 Att kommunens antagna riktlinje om medborgardialoger (KS 

2012/291) även ska gälla de kommunala bolagen.” 

Ordet medborgardialog använts ofta när det övergripande syftet är att 

engagera invånare i frågor som berör många människor i en kommun. Det 

kan handla om saker som berör en kommun både som organisation och 

geografisk yta.  

Kramfors kommun arbetar målmedvetet med att stärka kunskapen om 

medborgardialogen som metod och utvecklat nya modeller för dialog. Något 

som har skett bland annat inom projektet Framtidsbygget – en hel kommun, 
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vilket har uppmärksammats nationellt. Flera av de kommunala bolagen har 

deltagit på denna resa.  

Inom ramen för sin verksamhet gör de kommunala bolagen insatser som 

stämmer väl med Kramfors kommuns mål om ökad insyn och delaktighet 

inom den kommunala verksamheten. Krambo bjuder varje år till Krambo 

dagen och medverkar vid möten med församlingar och föreningar. 

Mediateknik har informerat om bredbandsutbyggnaden i kommunen vid 

landsbygdsrådet.  

Höga Kusten Airport berättar om sin verksamhet, exempelvis via 

Kramforsbladet som når alla hushåll i kommunen.   

Utöver dessa former av medborgardialog har kommunstyrelsen på 

medborgarnas uppdrag ansvar att ha insynen genom uppsiktsplikten, vilket 

innebär löpande uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i 

kommunala bolag. 

Styrningen av delägda kommunala bolag bör ske i en omfattning som är 

rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och 

omständigheterna i övrigt. 

Bolagen har kunder i sin verksamhet och det är viktigt att hålla isär bolagens 

vardagliga kommunikation med dessa från det allmänintresse som kan finnas 

för offentligt ägd verksamhet. 

Om bolagen utöver detta vill informera och kommunicera med allmänheten 

så är det vällovligt men inget som motiverar en detaljstyrning på det sätt som 

motionären föreslår. 

Ekonomi och finansiering 

Detta beslut har inga ekonomiska effekter. 

Måluppfyllelse 

För att uppnå Vision 2031 har kommunfullmäktige fastställt fyra perspektiv. 

Ett av dessa är Kramforsbon, vilket innehåller mål som handlar om dialog 

och samverkan mellan kommun och invånare.  

Det finns bättre sätt att göra medborgardialoger som gör skillnad än att ändra 

i ägardirektiven för de kommunala bolagen. Dessa andra sätt skulle kunna 

vara att revidera Riktlinje för medborgardialog, se över de kommunala 

bolagens redogörelser i årsredovisningen för Kramfors kommun eller 

regelbundna informationspass vid kommunfullmäktiges sammanträden.      
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Samråd 

Kommunhus AB, Krambo Bostads AB, Höga Kusten Airport AB och 

administrativa enheten.  

Yttranden 

Ida Stafrin (C) och Jon Björkman (V) yttrar sig. 

Yrkanden 

Ida Stafrin (C) yrkar på att bifalla motionen. 

Jon Björkman (V) yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande meddelar att propositionen kommer ställas på kommunstyrelsens 

förslag och på Ida Stafrins (C) yrkande. Propositionsordningen godkänns. 

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i 

enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 

Centerpartiets motion – Öka allmännyttan genom bättre dialog mellan 

kommunala bolag och medborgare 

Riktlinje för medborgardialog, KS 2015-11-17, § 138 

Beslutet skickas till 

Samhällsavdelningen, Bildningsnämnden, Produktionsnämnden, 

Välfärdsnämnden och de kommunala bolagen. 
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§ 61 Dnr: KS 2019/321 

Godkänna bolagsordning för det vilande bolaget 

Kramfors Industri Aktiebolag 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Fastställa bolagsordning för Kramfors Industri Aktiebolag. 

2. Upphäva tidigare bolagsordning.  

3. Uppdra till styrelsen i Kramfors Kommunhus AB att återkomma till 

kommunfullmäktige om man i framtiden vill använda det vilande 

bolaget i något sammanhang. 

Ärendet 

Den omvandling som skett inom kommunhuskoncernen har medfört att 

styrdokument och bolagsordningar måste ses över. 

En del i denna process är att delningen av Krambo Bostads AB inneburit att 

verksamhetsfastigheter överförts till ”gamla” KIAB.  

Sedan tidigare finns ett vilande aktiebolag som inledningsvis användes för 

Gallerian som då fanns i ett eget bolag. Bolagets namn var Kramfast AB och 

det namnet har nu överförts till gamla KIAB efter som det passar bättre med 

hänsyn till bolagets framtida inriktning som är bredare än att bara omfatta 

industrifastigheter. 

Som en konsekvens av detta måste det vilande bolaget ges ett nytt namn och 

detta görs formellt genom att besluta om en ny bolagsordning och sedan 

anmäla namnändringen till bolagsverket. Förslaget är att namnen helt enkelt 

byter plats och att gamla Kramfast AB ges namnet Kramfors Industri 

Aktiebolag. 

Trots att bolaget är vilande så måste bokslut upprättas. En styrelse måste 

finnas. 

Eftersom bolaget inte bedriver någon verksamhet så avviker 

bolagsordningen för detta bolag från den princip som gäller för övriga bolag 
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i kommunhuskoncernen bland annat när det gäller styrelsens 

sammansättning. Eftersom bolaget inte bedriver någon verksamhet behövs 

heller ingen lekmannarevision. 

Bolaget är bildat och det finns ett aktiekapital på 100 000 kronor och 

förslaget är att låta bolaget finnas kvar för den händelse att det i framtiden 

finns behov av ny verksamhet i bolagsform.  Då är det enklare att ändra i 

befintlig bolagsordning än att bilda ett nytt bolag.  

Om så blir fallet är detta att betrakta som en förändring av väsentlig art vilket 

medför att kommunfullmäktige då ska godkänna de ändringar som föreslås.  

Samråd 

I processen med framtagande av denna bolagsordning har Per Eriksson varit 

involverad. Dessutom har Ola Asplund, Revisor på företaget Baker Tilly och 

Bolagsverket varit delaktiga. 

Beslutsunderlag 

Bolagsordning för Kramfors Industri Aktiebolag AB  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen (Administrativa enheten) 

Krambo AB 

Kramfast AB 

Kramfors Kommunhus AB 

Revisionen 
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§ 62 Dnr: KS 2019/318 

Godkänna bolagsordningar för Krambo AB, Kramfast 

AB, Kramfors Mediateknik AB samt Kramfors 

Kommunhus AB 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Fastställa bolagsordning för Krambo AB. 

2. Fastställa bolagsordning för Kramfast AB. 

3. Fastställa bolagsordning för Kramfors Mediateknik AB. 

4. Fastställa bolagsordning för Kramfors Kommunhus AB. 

5. Upphäva tidigare bolagsordningar för samtliga bolag ingående i 

kommunhuskoncernen.  

Ärendet 

Den omvandling som skett inom kommunhuskoncernen har medfört att 

styrdokument och bolagsordningar måste ses över. 

För Krambo och KIAB/Kramfast har detta skett i två steg och 

kommunfullmäktige beslutade så sent som 2018-10-29, § 119, om nya 

bolagsordningar för dessa bolag. Det beslutet handlade om ändringar under 

den så kallade mellanperioden fram till och med ordinarie bolagsstämmor i 

juni 2019. 

I och med det här beslutet är ombildningen klar.  

En viktig förändring som träder i kraft från och med bolagstämmorna är att 

samtliga bolag i kommunhuskoncernen kommer att ha styrelser utan 

ersättare.  

”Bolagets styrelse ska bestå av minst fyra och högst sju ledamöter. 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Kramfors kommun. 

Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice 

ordförande i bolagets styrelse. 
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Styrelsens mandatperiod utgör tiden från den ordinarie bolagsstämma, som 

följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas, intill slutet av 

den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till 

kommunfullmäktige.” 

Måluppfyllelse 

Förslaget bedöms ha effekt på flera av de övergripande målen då en 

renodling av bolagens verksamhet ger ett bättre fokus på respektive bolags 

kärnverksamhet.  

 Nöjda medborgare och kunder 

 God kvalitet 

Samråd 

I processen med framtagande av nya bolagsordningar har bolagens styrelser 

och deras VD varit involverad. Dessutom har Ola Asplund, Revisor på 

företaget Baker Tilly och Bolagsverket varit delaktiga. 

Beslutsunderlag 

Bolagsordning för Krambo AB  

Bolagsordning för Kramfast AB 

Bolagsordning för Kramfors Mediateknik AB 

Bolagsordning för Kramfors Kommunhus AB 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen (Administrativa enheten) 

Krambo AB 

Kramfast AB 

Kramfors Mediateknik AB 

Kramfors Kommunhus AB 

Revisionen 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

33(42) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 63 Dnr: KS 2019/317 

Ägardirektiv för bolag ingående i 

kommunhuskoncernen 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Fastställa nya ägardirektiv för bolag ingående i 

kommunhuskoncernen. 

2. Upphäva tidigare ägardirektiv. 

Ärendet 

Som en naturlig konsekvens av den omvandling som skett i bolagskoncernen 

så måste ägardirektiven revideras. Det handlar om nya namn samt delvis ny 

inriktning för Krambo AB (tidigare Krambo Bostads AB) samt Kramfast AB 

(tidigare KIAB). 

Ägardirektiven föreslås ersätta de ägardirektiv för bolag ingående i 

kommunhuskoncernen som kommunfullmäktige fastställde 2016-02-29, § 

13. 

För den verksamhet som bedrivs i aktiebolagsform inom Kramfors kommun 

utgör dessa ägardirektiv en del i styrningen. Utöver detta finns en 

bolagspolicy för Kramfors kommuns aktiebolag och dessutom respektive 

bolags bolagsordning.  

Dokumentet innehåller bolagsspecifika ägardirektiv för varje enskilt bolag.  

Ekonomi och finansiering 

Direktiven har omarbetats under avsnittet ekonomiska och finansiella mål så 

att den nya texten bättre ska beskriva ägarens långsiktiga intention när det 

gäller bolagens ekonomi.  

Måluppfyllelse 

Direktivet anger att bolagens målstyrning ska följa den struktur som finns 

inom kommunen. 
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Samråd 

I processen med framtagande av nya direktiv har bolagens styrelser och 

deras VD varit involverad.  

Yttrande 

Johanna Zidén (M) och Jon Björkman (V) yttrar sig 

Beslutsunderlag 

Ägardirektiv för bolag ingående i kommunhuskoncernen. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen (Administrativa enheten) 

Krambo AB 

Kramfast AB 

Kramfors Mediateknik AB 

Kramfors Kommunhus AB 

Revisionen 
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§ 64 Dnr: KS 2019/326 

Avsägelse (S) som ledamot i arvodesberedningen och 

ersättare i kommunfullmäktige samt välfärdsnämnden. 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige  

Beslut 

1 .Entlediga Arlene Westin (S) som ledamot i arvodesberedningen, ersättare 

i kommunfullmäktige och ersättare i välfärdsnämnden. 

2. Hemställa hos länsstyrelsen om ny röstuppräkning 

Ärendet 

Arlene Westin (S) har skriftligen avsagt sig uppdragen som ledamot i 

arvodesberedningen och ersättare i kommunfullmäktige samt 

välfärdsnämnden.  

Beslutsunderlag 

Arlene Westins (S) avsägelse 2019-04-29 

Beslutet skickas till 

HR 

Länsstyrelsen 

Nämndsekreterare  
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§ 65 Dnr: KS 2019/359 

Avsägelse (V) som vice ordförande i bildningsnämnden 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige  

Beslut 

Entlediga Christina Olofsson (V) som vice ordförande i bildningsnämnden. 

Ärendet 

Christina Olofsson (V) har skriftligen avsagt sig uppdraget som vice 

ordförande i bildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Christina Olofssons (V) avsägelse 2019-05-16 

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare 
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§ 66 Dnr: KS 2019/345 

Avsägelse (V) som ledamot i bildningsnämnden. 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Entlediga Jon Björkman (V) som ledamot i bildningsnämnden. 

Ärendet 

Jon Björkman (V) har skriftligen avsagt sig uppdraget som ledamot i 

bildningsnämnden. 

Yttrande 

Jon Björkman (V) yttrar sig 

Beslutsunderlag 

Jon Björkmans (V) avsägelse 2019-05-10 

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare  
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§ 67 Dnr: KS 2019/329 

Val (V) som ledamot i bildningsnämnden och vice 

ordförande bildningsnämnden 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Välja Petra Ödling (V) som ordinarie ledamot samt vice ordförande i 

bildningsnämnden. 

Ärendet 

Nominering av Petra Ödling (V) som ledamot och vice ordförande i 

bildningsnämnden har inkommit från Vänsterpartiet.  

Beslutsunderlag 

Nominering av Petra Ödling (V) som ledamot och vice ordförande i 

bildningsnämnden. 

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare 
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§ 68 Dnr: KS 2019/328 

Val (V) som ersättare i bildningsnämnden 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Välja Roger Nylén (V) som ersättare i bildningsnämnden. 

Ärendet 

Nominering av Roger Nylén (V) som ersättare i bildningsnämnden har 

inkommit från Vänsterpartiet. 

Beslutsunderlag 

Nominering av Roger Nylén (V) som ersättare i bildningsnämnden. 

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare  
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§ 69 Dnr: KS 2019/371 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande- Var är 

motionen om solel? 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Lägga frågan och svaret till handlingarna med godkännande.  

Ärendet 

Ärendet fråga: Ida Stafrin (C). Svarande: Jan Sahlén (S). 

Ida Stafrin (C) har lämnat in en fråga till Jan Sahlén (S), kommunstyrelsens 

ordförande. Frågan finns i diariet med diarienummer KS 2019/371. Jan 

Sahlén (S) besvarar frågan. 

Yttrande 

Jan Sahlén (S) och Ida Stafrin (C) yttrar sig. 

Beslutsunderlag 

Ida Stafrin (C) fråga daterad 2019-05-21. 
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§ 70 Dnr: KS 2019/373 

Avsägelse (C) som ersättare i kommunfullmäktige  

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige  

Beslut 

1. Entlediga Catherine Ntongwetape Diongu (C) som ersättare i 

kommunfullmäktige. 

2. Hemställa hos länsstyrelsen om ny röstuppräkning 

Ärendet 

Catherine Ntongwetape Diongu (C) har skriftligen avsagt sig uppdraget som 

ersättare i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Catherine Ntongwetape Diongu (C) avsägelse 2019-05-22 

Beslutet skickas till 

HR  

Länsstyrelsen  

Nämndsekreterare 
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§ 71  

Delgivningar 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Lägga delgivningarna till handlingarna. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige får ta del av följande: 

1. Höga Kusten destination granskningsrapport 

2. Justerat protokoll Arvodesberedningen 2019-04-11 

3. Justerat protokoll Produktionsnämnden 2019-04-17 

4. Justerat protokoll valnämnden 24 april 

5. KTM Protokoll 190510 § 82 upphävande att fusionera Bussgods i 

Västernorrland AB med Bussgods i Norr AB 

6. KTM Protokoll Förbundsdirektionens sammanträde 190510 med bilagor 

7. Protokoll Kommunstyrelsen 9 april 

8. Protokoll KS 14 maj- utan personuppgifter 

9. Protokoll KSAU 2 april - webb utan sekretess 

10. Protokoll KSAU 7 maj - utan personuppgifter 

11. Revisionens Granskning av privata utförare – sammanfattning 

12. Revisionens Protokoll 190412 

13. Revisionens Uppföljande granskningar 2014-15 – sammanfattning 

Yttrande 

Bengt Sörlin (SD), Malin Svanholm (S), Rainor Melander (S) och Svante 

Ivarsson (L) yttrar sig. 


