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Plats och tid Ådalsskolans Aula, Tid 17.00–19.30 

Beslutande ledamöter 
 

Se närvarolistan sidan 2 

Ej beslutande ersättare Se närvarolistan sidan 2 

Övriga närvarande Tjänstepersoner 

Se närvarolistan sidan 2s 
Övriga 

Se närvarolistan sidan 2 

Justerare Rolf Eriksson (S) Johanna Zidén (M) 

Justeringens plats och tid Förvaltningsbiblioteket vån 3, kommunhuset 2 december 2019. 
 

Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer §§ 159-186 
 Erika Sjögren  

 Ordförande   
 Peter Hedberg (S)  

 Justerare   
 Rolf Eriksson (S)  Johanna Zidén (M)  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2019-11-25 

Datum då anslaget sätts upp 2019-12-02 
Sista datum för 
överklagande 2019-12-23 

 
Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsavdelningen   
 

Underskrift   
 Erika Sjögren  
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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 ers. 
Göran Molin (S) 
Carl-Gunnar Krooks (S), tjänstgörande ers. 
Siw Sachs (S) §§159-161, §§163--186 
Katariina Haukirauma (S) § 162 tjänstgörande ers.  
Rolf Eriksson (S) 
Kurt Larsson (S) 
Rainor Melander (S) 
Kerstin Frånlund (S) 
Grels Johansson (S) 
Sofie Hellman (S) 
Linda Wester (S) 
Ida Stafrin (C) 
Inga-Britt Andersson (C) 
Birgitta Widerberg (C) 
Robert Sandström (C) 
Ann-Christine Näsholm (C) 
John Lundström (C) tjänstgörande ers. 
Bertil Böhlin (C) tjänstgörande ers.  
Clyde Lindström (C) 
Jon Björkman (V) 
Ingmari Georgsson (V), tjänstgörande ers.  
Eliaz Nässén (V), tjänstgörande ers.  
Karl-Johan Rahm (V) 
Eva Tånneryd (V) 
Ulla Olofsson (V) 
Ove Källström (SD) 
Gunnel Nordin (SD) 
Björn Sjödin (SD) 
Kenneth Backlund (SD) §§ 159--172, §§174--186 tjänstgörande ers.  
Vakant (SD) § 173 
Bengt Sörlin (SD), tjänstgörande ers.  
Anna Strandh Proos (M)  
Mario Trümper (M) 
Johanna Zidén (M) tjänstgörande ers.  
Bo Grafström (KD) 
Svante Ivarsson (L) 
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Ej beslutande ersättare Per Eric Larsson (S) 
Ulla-Karin Hellström Sahlén (S) 
Osman Saidabdala (S) 
Åsa Svensson (C) 
Tord Nylén (C) 
Lillemor Zidén (M) 
Rolf Wärja (KD) 
Elisabeth Öhman (KD) 
Peter Andelid (L) 
Matts Söderberg (L) 
 

Övriga närvarande Tjänstepersoner 

Erika Sjögren, nämndsekreterare 
Peter Carlstedt, kommundirektör § 159 
Bertil Wiklund, revisor § 159 
 

 Övriga  

Allmänhet 
Media  

 

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(46) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 
§ 159 Dnr KS 2019/76 
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§ 160 Dnr: KS 2019/82 

Allmänhetens frågestund .................................................................................... 7 

§ 161 Dnr: KS 2019/296 

Årsredovisning 2018 för Samordningsförbundet i Kramfors ................................ 8 

§ 162 Dnr: KS 2019/374 

Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Kramfors för år 

2018 .................................................................................................................... 9 

§ 163 Dnr: KS 2019/602 

Årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet Partnerskap Inland – 

Akademi Norr .................................................................................................... 10 

§ 164 Dnr: KS 2019/555 

Ansvarsfrihet för direktionen i Partnerskap Inland-Akademi Norr för 

2018 .................................................................................................................. 11 

§ 165 Dnr: KS 2019/482 

CEMR-deklarationen för jämställdhet på lokal och regional nivå ....................... 13 

§ 166 Dnr: KS 2019/356 

Förändrad sammanträdesplan för 2020- kommunfullmäktige ............................ 15 

§ 167 Dnr: MOB 2019/1, KS 2019/620 

Reviderad taxa för kommunens verksamhet enligt livsmedelslagen .................. 17 

§ 168 Dnr: KS 2019/310 

Riktlinje för gestaltning av offentliga miljöer och offentlig konst ......................... 19 

§ 169 Dnr: KS 2019/486 

Ny riktlinje för kommunalt partistöd i Kramfors kommun .................................... 21 

§ 170 Dnr: KS 2019/346 

Partistöd 2020 ................................................................................................... 23 

§ 171 Dnr: KS 2019/618 

Utökade borgensramar för Kramfors Mediateknik AB........................................ 25 

§ 172 Dnr: KS 2019/601 

Program för ekologisk hållbarhet ....................................................................... 27 

§ 173 Dnr: KS 2019/591 

Aktualiseringsbeslut gällande renhållningsföreskrifter och förlängning 

avfallsplan för Kramfors kommun 2020-2021 .................................................... 29 

§ 174 Dnr: KS 2019/592 

Investeringsfond och taxejusteringar – VA verksamheten 2020-2022 ............... 31 
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§ 175 Dnr: KS 2019/607 

Medborgarförslag – att göra Babelsberg tillgängligt för promenader ................. 35 

§ 176 Dnr: KS 2019/627 

Val av (M) som styrelseledamot i Kramfors kommunhus AB. ............................ 36 

§ 177 Dnr: KS 2019/626 

Val av (M) som styrelseledamot i Kramfors Mediateknik AB. ............................. 37 

§ 178 Dnr: KS 2019/646 

Fråga- kommunens kostnader .......................................................................... 38 

§ 179 Dnr: KS 2019/644 

Fråga- elevhälsans kostnadsnivå ...................................................................... 39 

§ 180 Dnr: KS 2019/657 

Avsägelse (S) som ordförande i kommunstyrelsen ........................................... 40 

§ 181 Dnr: KS 2019/649 

Val av (S) som ordförande i kommunstyrelsen tillika kommunalråd ................... 41 

§ 182 Dnr: KS 2019/661 

Avsägelse (C) som ledamot i välfärdsnämnden ................................................ 42 

§ 183 Dnr: KS 2019/660 

Val av (C) som ledamot i kommunstyrelsen ...................................................... 43 

§ 184 Dnr: KS 2019/665 

Val av (C) som ledamot i välfärdsnämnden ....................................................... 44 

§ 185 Dnr: KS 2019/659 

Val av (C) som ersättare i välfärdsnämnden ..................................................... 45 

§ 186 Dnr: KS 2019/83 

Delgivningar ...................................................................................................... 46 
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§ 159 Dnr KS 2019/76 

Information  

Beslut 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige får ta del av följande information: 

- Peter Carlstedt, kommundirektör, informerar om ekonomi, 

medarbetare och kommunens organisation. 

- Bertil Viklund, revisionen, informerar om en granskning som gäller 

ekonomistyrning och budgetefterlevnad.  
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§ 160 Dnr: KS 2019/82 

Allmänhetens frågestund 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga frågorna med svaren till 

handlingarna. 

Ärendet 

Under allmänhetens frågestund ställdes dessa frågor: 

- Erik Sjödin frågar Jan Sahlén (S), kommunstyrelsens ordförande, om 

kommunala upphandlingar och om hur kommunen ska ställa om till 

fossilfritt bränsle.  

- Inga Britt Sparring frågar Gudrun Sjödin (S), ordförande Höga 

Kusten Airport, om Kramfors kommun kommer att göra en översyn 

av flygplatsen utifrån aspekterna miljö, ekonomi och hållbarhet.  
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§ 161 Dnr: KS 2019/296 

Årsredovisning 2018 för Samordningsförbundet i 

Kramfors 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut  

Godkänna årsredovisning 2018 för Samordningsförbundet i Kramfors. 

Ärendet 

Årsredovisningen för 2018 för Samordningsförbundet i Kramfors fastställdes 

2019-03-29 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 2018, daterad 2019-03-29 

Revisorerna för Samordningsförbundet i Kramfors, revisionsberättelse för år 

2018, daterad 2019-04-25 

EY, Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors 2018, daterad 2019-

04-25   

Beslutet skickas till 

Samordningsförbundet i Kramfors 

Revisionen 
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§ 162 Dnr: KS 2019/374 

Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet 

Kramfors för år 2018  

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

I enlighet med revisorernas förslag bevilja förbundsstyrelsen och dess 

ledamöter i Samordningsförbundet i Kramfors ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2018.  

Ärendet 

Revisorerna har upprättat en revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018.  

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 2018. 

Jäv  

Siw Sachs (S) anmäler jäv och deltar ej i beslutet. 

Beslutsunderlag 

Revisorerna i Samordningsförbundet i Kramfors, revisionsberättelse 2018, 

daterad 2019-04-25 

Beslutet skickas till 

Samordningsförbundet i Kramfors 

Revisionen 
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§ 163 Dnr: KS 2019/602 

Årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet 

Partnerskap Inland – Akademi Norr 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

I enlighet med revisionens förslag godkänna årsredovisning 2018 för 

Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr. 

Ärendet 

Årsredovisningen för Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi 

Norr fastställdes av direktionen 2019-02-15. 

Revisorerna i Partnerskap Inland- Akademi Norr har granskat 

årsredovisningen för 2018 och bedömer att den är upprättad i enlighet med 

den lagens krav och god redovisningssed.  

Revisionen bedömer att det prognosticerade resultatet är förenligt med de 

verksamhetsmässiga och de finansiella mål som direktionen fastställt i 

budget 2018. 

Revisionen tillstyrker att kommunalförbundets årsredovisning för 2018 

godkänns. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning för partnerskap Inland – Akademi Norr 2018 

Revisionsberättelse för år 2018 

Protokoll Partnerskap Inland-Akademi Norr, direktionen 2019-02-15 

Delegationsbeslut bildningsnämnden - Årsredovisning 2018 för 

Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr 

Beslutet skickas till 

Partnerskap Inland – Akademi Norr 

Revisionen 
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§ 164 Dnr: KS 2019/555 

Ansvarsfrihet för direktionen i Partnerskap Inland-

Akademi Norr för 2018   

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

I enlighet med revisionens förslag bevilja förbundsdirektionen samt de 

enskilda förtroendevalda i direktionen i Partnerskap Inland – Akademi Norr 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

Ärendet 

Bildningsnämnden beslutade den 25 september 2019 att föreslå 

kommunfullmäktige att i enlighet med revisionens förslag bevilja 

förbundsdirektionen samt de enskilda förtroendevalda i direktionen i 

Partnerskap Inland – Akademi Norr ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

Revisorerna har upprättat en revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018. 

Bedömningen är att direktionen huvudsakligen har bedrivit verksamheten på 

ett ändamålsenligt och sett ur ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. 

Räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande, den finansiella 

måluppfyllelsen god och verksamhetsmålens uppfyllelse är god.  

Mot bakgrund av resultatet av granskningen i övrigt tillstyrker revisorerna att 

direktionen och de förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för 2018 års 

verksamhet och att årsredovisningen för 2018 godkänns. 

Beslutsunderlag 

Partnerskap Inland-Akademi Norr, årsredovisning 2018 

Revisorerna i kommunalförbundet i Partnerskap Inland-Akademi Norr, 

revisionsberättelse för år 2018, daterad 2019-06-11 

Protokoll från direktionsmöte 2019-02-15  

Beslutet skickas till 

Akademi Norr 
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Revisionen 
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§ 165 Dnr: KS 2019/482 

CEMR-deklarationen för jämställdhet på lokal och 

regional nivå 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Kramfors kommun undertecknar CEMR-deklarationen, den europeiska 

deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på regional och lokal 

nivå. 

Ärendet 

Council of European Municipalities and Regions (CEMR) är de europeiska 

kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation.  

CEMR-deklarationen är den europeiska deklarationen för jämställdhet 

mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. CEMR-deklarationen är 

ett verktyg för kommuner, landsting och regioner att integrera 

jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska 

verksamheten. Deklarationen fastställer en rad sätt varpå jämställdhetsarbetet 

kan utföras på ett strategiskt och långsiktigt vis.  

SKL rekommenderar kommuner, landsting och regioner att underteckna. Vid 

tillfället för beslutsförslagets författande har 105 av Sveriges 290 kommuner 

skrivit under. I Västernorrland har Timrå, Sundsvall, och senast 

Örnsköldsvik antagit deklarationen.  

Deklarationen omfattar alla aspekter av verksamheten, dvs. såväl det 

politiska arbetet som arbetsgivarfrågor och servicen till invånarna. Vid 

undertecknandet av deklarationen så åtar sig kommunen att inom två år 

upprätta en handlingsplan för jämställdhetsarbetet. I och med att Kramfors 

kommun antagit ”Program för jämställdhet” där riktlinjer för upprättande av 

handlingsplaner redan finns i kommunens olika verksamheter uppfylls kravet 

redan i dagsläget.  

Att underteckna deklarationen innebär ett politiskt ställningstagande för 

jämställdhet och ett förpliktigande att arbeta för jämställdhet. 
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Det skulle framförallt förstärka kommunens redan pågående 

jämställdhetsarbete och även innebära ett offentliggörande av detsamma, 

både regionalt, nationellt och internationellt. Genom ett underteckna kan 

Kramfors kommun ta del av det nationella och internationella stöd och 

erfarenhetsutbyte som sker mellan kommuner och regioner som 

undertecknar deklarationen.  

Ekonomi och finansiering 

Att underteckna deklarationen behöver inte medföra ytterligare kostnader då 

Kramfors kommun redan har en budget för jämställdhetsarbete och 

jämställdhetsintegrering. 

Måluppfyllelse 

Ett undertecknande av deklarationen går helt i linje med Kramfors kommuns 

viljeinriktningar och kan också fungera som ett stöd i uppfyllandet av de 

kommunövergripande målen.  

Yttrande 

Ida Stafrin (C) yttrar sig.  

Yrkande  

Ida Stafrin (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: CEMR-deklarationen, 2009-04-16 

Bilaga 2: Förtydligande från SKL, 2018   

Bilaga 3: CEMR Gender equality position paper and action plan, 2018-2020 

Bilaga 4: Blankett för undertecknande av CEMR-deklarationen 

Beslutet skickas till 

Samhällsavdelningen 
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§ 166 Dnr: KS 2019/356 

Förändrad sammanträdesplan för 2020- 

kommunfullmäktige 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Anta förslag om förändring i sammanträdesplanen för 2020. 

Ärendet 

Tjänstepersoner har uppmärksammat att sammanträdesplan för 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2020 bör förändras utifrån att 

kommunens årsredovisning ska redovisas senast 15 april. Med anledning av 

det föreslås följande ändringar i sammanträdesplanen för 2020. 

Nytt sammanträdesdatum - KF: 20 april. 

Avboka följande mötesdatum - KF: 6 april. 

Tider för mötet följer samma rutin som vid övriga möten för 

kommunfullmäktige. 

Ekonomi och finansiering 

Ingen ekonomisk påverkan eftersom nya datum ersätter ett redan planerat 

möte. 

Måluppfyllelse 

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

behövs för att uppfylla målet nöjda medborgare. 

Samråd 

Samråd har förts med ekonomienheten. 

Beslutsunderlag 

Sammanträdesplan för 2020, version 2 
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Beslutet skickas till 

Nämndadministrationen 

Ekonomienheten 

Kommunala bolagen 
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§ 167 Dnr: MOB 2019/1, KS 2019/620 

Reviderad taxa för kommunens verksamhet enligt 

livsmedelslagen 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Revidera taxan för kommunens verksamhet enligt livsmedelslagen. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen har tillsyn och prövning enligt en mängd olika 

lagstiftningar. De flesta ger kommunen rätt att ta betalt för sitt arbete. Vid 

senaste årsskiftet reviderades samtliga taxor för miljö och byggavdelningens 

verksamhet utom den som gäller livsmedelslagstiftningen. Det pågår en 

större översyn av förordningen om hur man ska ta betalt enligt 

livsmedelslagstiftningen och därför ändrades inte denna taxa mer än att den 

höjdes med index. Den nya förordningen skulle beslutas under 2019 men den 

har skjutits upp till nästa år.  

En revidering måste ändå göras nu för att anpassa till den nya EU-förordning 

om kontroll, där ändras paragrafer, begrepp mm.  

Den reviderade taxan innehåller inga förändringar för 

livsmedelsverksamheterna förutom att avgifterna höjs med Sveriges 

kommuner och landstings prisindex för kommunal verksamhet samt att detta 

index förs in i taxan. 

Ekonomi och finansiering  

Detta beslut kräver ingen extra finansiering.  

Måluppfyllelse  

Detta beslut går i linje med kommunens övergripande mål om god 

ekonomisk hushållning eftersom miljö- och byggavdelningen kan debitera i 

enlighet med reella kostnader. 
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Beslutet skickas till 

Miljö- och byggavdelningen 
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§ 168 Dnr: KS 2019/310 

Riktlinje för gestaltning av offentliga miljöer och 

offentlig konst 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Anta riktlinje för gestaltning av offentliga miljöer och offentlig konst. 

2. Uppdra till kommunstyrelsen att skapa en detaljerad rutin för det 

praktiska arbetet med riktlinjen.  

3. Fastställa riktlinjen som ett ägardirektiv för Krambo AB och 

Kramfast AB.  

Ärendet 

Kramfors kommun fick hösten 2018 som en av elva kommuner i landet 

chansen att delta i Statens Konstråds projekt ”Första gången – steget vidare”. 

Statens konstråd vill med utlysningen stärka kommuner, fastighetsägare och 

fria konstaktörer i deras arbete med offentlig konst. Ökad kunskap och 

nätverksbyggande är två mål i projektet, som pågår 2018 – 2020. 

En viktig del i projektet är att stötta kommunerna i hur de praktiskt ska 

arbeta med gestaltning av offentliga miljöer och offentlig konst. Det handlar 

framförallt om upphandlingsfrågor, planering och genomförande av 

investeringar i offentlig konst.  

Statens konstråd har sedan projektet startade hjälpt oss resonera kring hur vi 

i Kramfors kommun ska kunna säkra konstens och estetikens plats i det 

offentliga rummet och i samhällsplaneringen, på våra villkor. Första steget i 

den processen, är att anta en riktlinje som fastställer principerna för arbetet 

med gestaltning av offentliga miljöer och offentlig konst. Nästa steg är att 

formulera rutiner för det praktiska arbetet. 

Måluppfyllelse 

Kultur är ett prioriterat område för Kramfors kommun. I Program för kultur 

lyfts estetik i samhällsplanering som ett sätt att nå målet om en attraktiv 
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kommun med höga kvalitetskrav på livsmiljön. Även Vision 2031 pekar på 

vikten av attraktiva boende- och livsmiljöer.  

Att arbeta med offentlig konst handlar även om att synliggöra kulturen, att 

bredda utbudet av kultur- och konstupplevelser samt att skapa intressanta 

mötesplatser. Dessa strategier ingår också i Program för kultur. 

Riktlinjen bidrar även till kommunstyrelsens mål att Kramfors ska vara en 

hållbar kommun.  

Kommunstyrelsen har beslutat för egen del att rutinen ska redovisas senast 

april 2020. 

Samråd 

Produktionsnämnden, upphandlingsenheten och Krambo AB har vidtalats. 

Yttrande  

Jan Sahlén (S) yttrar sig 

Yrkande 

Jan Sahlén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 

Riktlinje för gestaltning av offentliga miljöer och offentlig konst 

Ansökan Statens konstråd projekt Första gången – Steget vidare, KS 

2018/321. 

Beslutet skickas till 

Samhällsavdelningen 

Produktionsförvaltningen 

Krambo AB 

Kramfast AB 

Styrman Dnr KS 2019/617 ärende ”Ägardirektiv för bolag ingående i 

kommunhuskoncernen 2020”. 
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§ 169 Dnr: KS 2019/486 

Ny riktlinje för kommunalt partistöd i Kramfors 

kommun 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Anta den nya riktlinjen för kommunalt partistöd. 

2. Anta ny mall för begäran av partistöd med redovisning och 

granskningsintyg. 

3. Fastslå partistödet till ett grundstöd, som uppgår till 11 625 kr per 

parti och år, samt ett mandatstöd, som uppgår till 30 830 kr per 

mandat och år. 

4. Möjligheten att få ett särskilt ungdomsstöd upphör. 

 

Ärendet 

Reglerna för partistödet i Kramfors har inte förändrats sedan 2014 då nya 

regler började gälla. Sedan dess har vi fått en ny kommunallag och det gör 

att en del laghänvisningar i kommunens reglemente inte är aktuella.  

Kostnaden för partistödet i Kramfors kommun är enligt Kolada relativt höga 

jämfört med andra kommuner i samma kommungrupp och sett till 

kommunerna i länet. Kramfors har en modell där partistödet baseras på 

prisbasbeloppet och således skrivs upp årligen utan att ett nytt beslut fattas. 

Förslaget innebär att detta ändras så att en eventuell höjning sker genom ett 

politiskt beslut där hänsyn tas till andra utgiftsområden. På så sätt bromsas 

kostnadsökningen.  

Idag finns i Kramfors möjligheten att få ytterligare stöd för 

ungdomsförbund, det används dock begränsat. Kostnaden för eventuella 

ungdomsförbundet bör täckas av det ordinarie partistödet. 

Ekonomi och finansiering 

Förslaget innebär en stoppad ökning av kostnaden för partistödet. Kostnaden 

för partistödet blir då 1 345 405 kr. 
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Beslutsunderlag 

Riktlinje för kommunalt partistöd i Kramfors kommun 

Rapport - Partistöd i Kramfors kommun 

Begäran om partistöd med skriftlig redovisning och granskningsintyg 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 
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§ 170 Dnr: KS 2019/346 

Partistöd 2020 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Bevilja samtliga representerade partier i kommunfullmäktige partistöd  

för 2020. 

Ärendet 

Samtliga representerade partier i kommunfullmäktige har begärt partistöd för 

2020. Alla partier har därmed lämnat in ”Begäran om partistöd med 

redovisning och granskningsintyg”. Redovisningen ska visa på att partistödet 

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

29 §). 

Det är kommunfullmäktiges presidium som föreslår kommunfullmäktige att 

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

respektive partis begäran och redovisning med granskningsintyg som 

beslutsunderlag.  

Ekonomi och finansiering 

Partistödet består av: 

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

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

Måluppfyllelse 

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

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

medborgare. 

Samråd 

Inget samråd har förts i ärendet. 

Yttrande 

Bengt Sörlin (SD) och Rainor Melander (S) yttrar sig 
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Yrkande  

Bengt Sörlin (SD) och Rainor Melander (S) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 

Redovisningar och granskningsintyg från samtliga partier 

Beräkning partistöd 2020 

Beslutet skickas till 

Kommunsekreterare 
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§ 171 Dnr: KS 2019/618 

Utökade borgensramar för Kramfors Mediateknik AB  

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Utöka det kommunala borgensåtagandet för Kramfors Mediateknik AB till 

SEK 100 000 000. 

Reservation  

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

Ärendet 

Kramfors Mediateknik AB har i uppdrag att bygga fiberinfrastruktur i 

Kramfors kommun. Utbyggnadsmässigt har Kramfors kommun nått cirka 

hälften av den nationella målsättningen som säger att 95 % ska ha tillgång 

till 1.0 Gbit/s senast år 2025. 

Kramfors Mediateknik AB har under året beviljats SEK 18 900 000 via 

Landsbygdsprogrammet och SEK 5 900 000 via Tillväxtverket för att bygga 

fiberprojekt i kommunen. 

Bidragsnivån är mellan 60-75% och utbetalas efter färdigställt projekt. 

Anslutningsintäkter faktureras också efter färdigställande.  

Detta innebär att bolaget behöver ligga ute med stora medel under i stort sett 

hela projekttiden. För att kunna hantera likvidsaldot under projekttiden 

behöver bolaget utöka sina lån i Kommun Invest. 

Kramfors kommun har idag ett borgensåtagande för Kramfors Mediateknik 

AB på lån uppgående till SEK 54 300 000.  

Borgensramen behöver utökas till SEK 100 000 000 under en femårsperiod 

för att skapa möjlighet till att öka utbyggnadstakten och driva både 

kommersiella och bidragsprojekt parallella. 
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Yttrande 

Svante Ivarsson (L), Malin Svanholm (S), Bo Grafström (KD), Jon 

Björkman (V), Rainor Melander (S), Ida Stafrin (C), Johanna Zidén (M), 

Robert Sandström (C) och Gudrun Sjödin (S) yttrar sig.  

Yrkande 

Svante Ivarsson (L) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Bo Grafström (KD) yrkar på bifall till Svante Ivarssons (L) avslagsyrkande. 

Malin Svanholm (S), Jon Björkman (V), Rainor Melander (S), Ida Stafrin 

(C), Johanna Zidén (M), Robert Sandström (C) och Gudrun Sjödin (S) yrkar 

bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer att ställas på bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut och på bifall på Svante Ivarssons (L) 

avslagsyrkande.  

Propositionsordningen godkänns.  

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar 

bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 

Styrelseprotokoll Kramfors Mediateknik AB 2019-10-30 § 10 

Beslutet skickas till 

Kramfors Mediateknik AB 

Kramfors Kommunhus AB 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

27(46) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 172 Dnr: KS 2019/601 

Program för ekologisk hållbarhet 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Anta Program för ekologisk hållbarhet. 

2. Uppdra till nämnder, förvaltningar och bolag att årligen planera och 

genomföra åtgärder i enlighet med Program för ekologisk hållbarhet.  

3. Fastställa programmet som ett ägardirektiv för bolagen som ingår i 

kommunhuskoncern.  

Ärendet 

Kramfors kommuns politiska viljeinriktning identifierar tre prioriterade 

områden: kultur, jämställdhet och hållbarhet. Program för jämställdhet och 

kultur är sedan tidigare antagna. 

Programmet för ekologisk hållbarhet syftar till att vägleda Kramfors 

kommun i arbetet att uppnå visionen om ett hållbart samhälle. Det är ett 

politiskt dokument som hjälper oss hur vi ska tänka i dessa frågor. Syftet 

med programmet är även att ge en gemensam målbild för alla som arbetar 

med framtidens Kramfors, både inom kommunorganisationen och i 

samhället som helhet.  

Måluppfyllelse 

Program för hållbarhet bidrar till att införliva Viljeinriktningen, Vision 2031 

och Agenda 2030. 

Samråd 

Samråd har förts inom Kommunledningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Program för ekologisk hållbarhet KS 2019/601 
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Beslutet skickas till 

Bildningsnämnden 

Produktionsnämnden  

Välfärdsnämnden 

Kommunledningsförvaltningen 

Produktionsförvaltningen 

Bildningsförvaltningen 

Välfärdsförvaltningen 

Samhällsavdelningen  

Kommunala bolag 

Styrman Dnr KS 2019/617 ärende ”Ägardirektiv för bolag ingående i 

kommunhuskoncernen 2020”. 
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§ 173 Dnr: KS 2019/591 

Aktualiseringsbeslut gällande renhållningsföreskrifter 

och förlängning avfallsplan för Kramfors kommun 

2020-2021   

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Renhållningsföreskrifter 2015-2019 ( KF 2015-02-23 § 6) 

aktualiseras och förlängs till 2021-12-31. 

2. Avfallsplan för Kramfors kommun 2015-2019 (KF 2015-02-23 § 6) 

förlängs till 2021-12-31.  

Ärendet 

Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en gällande renhållningsordning 

som antagits av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen består av en 

avfallsplan och föreskrifter för avfallshanteringen. Nuvarande plan är giltig 

tom 2019-12-31. Avfallsplanen ska innehålla mål och åtgärder för att 

förebygga och hantera det avfall som kommunen ansvarar för, och för övrigt 

avfall i kommunen i den utsträckning kommunen kan påverka detta. I 

avfallsplanen bör alla hitta stöd för hur man ska kunna bidra till en minskad 

miljöpåverkan från avfallshanteringen. 

 

Det kommer att ske stora förändringar inom området för avfall och 

återvinning de närmaste åren på grund utav att regeringen i juni 2018 

beslutade om ett förtydligat producentansvar för förpackningar och tidningar 

samt obligatorisk insamling av matavfall. Från och med 1 januari 2021 ska 

producenter eller tillståndspliktiga insamlingssystem samla in förpackningar 

och returpapper från minst 60% av alla bostadsfastigheter. Från och med den 

1 april 2025 ska insamling ske från alla bostadsfastigheter som inte avböjt 

borttransport (45§ förpackningsförordningen och 14§ 

returpappersförordningen). Kommunen ska senast den 1 januari 2021 

tillhandahålla ett system för att samla in utsorterat matavfall från hushåll och 

transportera bort det separat (15a§ avfallsförordningen).  
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Efter genomgång av nuvarande avfallsplan med utsedd referensgrupp (PN 

2019/31 §10) är slutsatsen att många av de framtagna målen och åtgärderna 

fortfarande är aktuella och ej genomförda.  

På grund av de kommande förändringarna inom avfallsområdet och att de 

framtagna målen fortfarande är aktuella och ej genomförda föreslås därför 

kommunfullmäktige att renhållningsföreskrifter för 2015-2019 (antagna av 

kommunfullmäktige 2015-02-23) aktualiseras och förlängs till 2021-12-31 

och avfallsplan för 2015-2019 (antagna av kommunfullmäktige 2015-02-23) 

förlängs till 2021-12-31. 

Ekonomi och finansiering 

Inga kostnader, behov av finansiering eller ekonomiska konsekvenser 

eftersom nuvarande plan förlängs. 

Måluppfyllelse  

Beslutade mål och aktiviteter kommer fortsatt att vara styrande om nu 

gällande renhållningsföreskrifter och avfallsplan förlängs. Möjligheten att 

uppfylla de redan beslutade målen ökar därmed. 

Samråd 

Möte 2019-06-03 med utsedd referensgrupp för arbete med avfallsplanen. 

Jäv 

Kenneth Backlund (SD) anmäler jäv och deltar ej i beslutet. 

Beslutsunderlag 

Renhållningsföreskrifter och avfallsplan för 2015-2019 (antagna av 

kommunfullmäktige 2015-02-23). 

PN 191017 § 48 Aktualiseringsbeslut gällande renhållningsföreskrifter 

KS 2019-11-12 § 162  

Beslutet skickas till 

Produktionsnämnden  
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§ 174 Dnr: KS 2019/592 

Investeringsfond och taxejusteringar – VA 

verksamheten 2020-2022 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut  

1. Ny taxa antas för Kramfors kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggning och gäller från och med 1 januari 2020. 

2. Revidera projekt i investeringsfond. 

Ärendet 

Stora delar av vatten- och avloppsverksamheten i Sverige står inför 

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

kunna säkra dricksvattenleveransen och spill- och dagvattenavledningen på 

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

myndighetskraven och inte minst klimatförändringarna. 

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

omfattande i förhållande till nuvarande invånarantal med många 

anläggningar och långt ledningsnät. Förnyelsebehoven kommer att öka i allt 

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

Vi kan konstatera att befolkningen i Kramfors kommun idag inte prioriterar 

samma bostadsorter som traditionellt varit mest attraktivt i kommunen. Dels 

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

föredra att bo i den största tätorten i kommunen. 

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

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

förbindelseledningar mellan dessa områden kan vi bygga bort problemet och 

utnyttja de resurser vi har på ett effektivt sätt.  

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

VA-område så att rätt resurser används för att bygga rätt inför framtiden. 
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En översyn av avgifterna har genomförts baserade på förväntade 

kostnadsförändringar till följd av en förändrad kostnadsbild för VA-

verksamheten som kan förväntas under 2020.  

 

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

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

delar fortfarande giltigt även om vissa förändringar skett.  

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

inom VA-verksamheten reserveras för framtida nyinvesteringar som 

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

en särskild investeringsfond. Avsättningarna skall avse bestämda åtgärder 

som redovisas i en fastställd investeringsplan av vilken skall framgå 

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

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

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

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

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

Investeringsfonden måste vara ett dynamiskt dokument eftersom tiden ibland 

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

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

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

kostnadsökningarna är. 

Ekonomi och finansiering 

VA-Taxa 

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

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

kostnader till följd av indexhöjningar, se Tabell 1. 

 

Indexhöjning VA  
Tabell 1  Beräknade kostnadsökningar 

   Slag Budget Kostnadsökning Kostnad 

Maskiner 7 504 000 2,6% 195 104 

Kemikalier 3 658 000 3% 109 740 

Elkostnader 6 602 000 6% 396 120 
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Anläggnings och underhålls mtrl. 4 176 000 3,8% 158 688 

Lönekostnader 13 365 000 3,0% 400 950 

Summa     1 260 602 
 

 

Med anledning av angivna kostnadsökningar föreslås att brukningsavgiften i 

VA-taxan höjs med 2,5%. Den föreslagna höjningen av VA-taxan innebär 

att årskostnaden för en normalvilla ökar med 208 kr. 
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Investeringsfond 

För tiden 2020 – 2022 föreslås att följande nyinvesteringar finansieras 

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

återförs till VA-kollektivet, se Tabell 2. 

 

Tabell 2 Investeringsfondens prioriteringar de närmsta åren.  

Investeringar Vattenverk 2019 2020 2021 2022 

Angsta vattenverk leverans från Östby Pågående 1500 1000   

Bönhamns vattenverk upprustning Pågående 1500     

Norrfällsvikens v-verk ny vattentäkt 
Förskjuts till 

2021 
  1500   

Inviks VV upprustning Nytt projekt     1000 

Överföringsledning till Torroms vattenverk Pågående 1000 1500   

Överföringsledning till Torroms-Hol 
Förskjuts till 

2021 
  1000   

Summa   4000 5000 1000 

Investeringar Reningsverk         

Öds ARV upprustning Nytt projekt     1500 

Mariebergs ARV upprustning Pågående 600     

Styr och övervakning mindre ARV Pågående 400 1000 1000 

Docksta arv upprustning av värme, el och 
styrutrustning 

Förskjuts till 
2022 

    1000 

Ullångers  arv styr och reglerutrustning Pågående 1000     

Byte centrifug Öds reningsverk 
Förskjuts till 

2022 
    1500 

Summa   2000 1000 5000 

Investeringsfond   6000 6000 6000 

 

Måluppfyllelse 

Åtgärderna ligger väl i viljeinriktningen om hållbarhet. 

Beslutsunderlag 

PM dat 2015-03-01 

PN 2019-10-17 § 45 

KS 2019-11-12 § 163 

Beslutet skickas till 

Peter Levin teknisk chef 

Anders Jonsson enhetschef VA-verk 
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§ 175 Dnr: KS 2019/607 

Medborgarförslag – att göra Babelsberg tillgängligt för 

promenader 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Överlämna förslaget till produktionsnämnden för beredning  

Ärendet 

Annika Johansson har lämnat in ett medborgarförslag om att göra 

Babelsberg tillgängligt för promenader genom att anlägga promenadslingor.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag daterat 2019-10-24 från Annika Johansson. 

Beslutet skickas till 

Produktionsnämnden 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

36(46) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 176 Dnr: KS 2019/627 

Val av (M) som styrelseledamot i Kramfors kommunhus 

AB.  

Slutlig beslutsinstans  

Kommunfullmäktige  

Beslut 

Välja Mikael Gäfvert (M) som styrelseledamot i Kramfors kommunhus AB. 

Ärendet 

Nominering har inkommit från Anna Strandh Proos (M) om att välja Mikael 

Gäfvert till styrelseledamot i Kramfors kommunhus AB. 

Beslutsunderlag 

Nominering har inkommit från Anna Strandh Proos (M) 2019-11-06.  

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

37(46) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 177 Dnr: KS 2019/626 

Val av (M) som styrelseledamot i Kramfors Mediateknik 

AB. 

Slutlig beslutsinstans  

Kommunfullmäktige  

Beslut 

Välja Jari Merikanto (M) som styrelseledamot i Kramfors Mediateknik AB. 

Ärendet 

Nominering har inkommit från Anna Strandh Proos (M) om att välja Jari 

Merikanto till styrelseledamot i Kramfors Mediateknik AB. 

Beslutsunderlag 

Nominering har inkommit från Anna Strandh Proos (M) 2019-11-06.  

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

38(46) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 178 Dnr: KS 2019/646 

Fråga- kommunens kostnader 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige  

Beslut 

Lägga frågan och svaret till handlingarna med godkännande.  

Ärendet 

Ärendet fråga: Svante Ivarsson (L). Svarande: Jan Sahlén (S).  

Svante Ivarsson (L) har lämnat in en fråga till Jan Sahlén (S), 

kommunstyrelsens ordförande. Frågan finns i diariet med diarienummer KS 

2019/646. Jan Sahlén besvarar frågan. 

Beslutsunderlag 

Svante Ivarsson fråga daterad 2019-11-17 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

39(46) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 179 Dnr: KS 2019/644 

Fråga- elevhälsans kostnadsnivå 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige  

Beslut 

Lägga frågan och svaret till handlingarna med godkännande.  

Ärendet 

Ärendet fråga: Svante Ivarsson (L). Svarande: Thomas Näsholm (S).  

Svante Ivarsson (L) har lämnat in en fråga till Thomas Näsholm (S), 

bildningsnämndens ordförande. Frågan finns i diariet med diarienummer KS 

2019/644. Thomas Näsholm (S) besvarar frågan.  

Beslutsunderlag 

Svante Ivarsson fråga daterad 2019-11-17 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

40(46) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 180 Dnr: KS 2019/657 

Avsägelse (S) som ordförande i kommunstyrelsen  

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige  

Beslut 

Entlediga Jan Sahlén (S) som ledamot och ordförande i kommunstyrelsen, 

tillika kommunalråd. Avsägelsen gäller från och med 2020-01-01. 

Ärendet 

Jan Sahlén (S) har skriftligen avsagt sig uppdraget som leda mot och 

ordförande i kommunstyrelsen, tillika uppdraget som kommunalråd. 

Yttrande  

Ida Stafrin (C), Jon Björkman (V) och Bo Grafström (KD) yttrar sig.  

Beslutsunderlag 

Jan Sahlén (S) avsägelse 2019-11-22 

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

41(46) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 181 Dnr: KS 2019/649 

Val av (S) som ordförande i kommunstyrelsen tillika 

kommunalråd 

Slutlig beslutsinstans  

Kommunfullmäktige  

Beslut 

Välja Malin Svanholm (S) som ordförande i kommunstyrelsen tillika 

kommunalråd från och med 2020-01-01. 

Ärendet 

Under förutsättning att kommunfullmäktige entledigar Jan Sahlén (S) från 

uppdraget som ordförande i kommunstyrelsen, har kommunfullmäktige att 

välja en ny förtroendevald till uppdraget.  

Yttrande  

Rainor Melander (S) yttrar sig.  

Yrkande  

Rainor Melander (S) yrkar bifall.  

Beslutsunderlag 

Nominering har inkommit från Peter Hedberg (S) 2019-11-21. 

Valberedning 191122 § 1 

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

42(46) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 182 Dnr: KS 2019/661 

Avsägelse (C) som ledamot i välfärdsnämnden  

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige  

Beslut 

Entlediga Anders Åkerman (C) som ledamot i välfärdsnämnden.  

Ärendet 

Anders Åkerman (C) har skriftligen avsagt sig uppdraget som ledamot i 

välfärdsnämnden.  

Beslutsunderlag 

Anders Åkermans (C) avsägelse 2019-11-22.  

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

43(46) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 183 Dnr: KS 2019/660 

Val av (C) som ledamot i kommunstyrelsen 

Slutlig beslutsinstans  

Kommunfullmäktige  

Beslut 

Välja Anders Åkerman (C) som ledamot i kommunstyrelsen. 

Ärendet 

Nominering har inkommit från Ida Stafrin (C) om att välja Anders Åkerman 

till ledamot i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Nominering har inkommit från Ida Stafrin (C) 2019-11-22. 

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

44(46) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 184 Dnr: KS 2019/665 

Val av (C) som ledamot i välfärdsnämnden 

Slutlig beslutsinstans  

Kommunfullmäktige  

Beslut 

Välja Therese Hägglund (C) som ledamot i välfärdsnämnden. 

Ärendet 

Under förutsättning att kommunfullmäktige entledigar Anders Åkerman (C) 

från uppdraget som ledamot i välfärdsnämnden har fullmäktige att välja en 

ny förtroendevald till uppdraget. 

Nominering har inkommit från Ida Stafrin (C) om att välja Therese 

Hägglund till ledamot i välfärdsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Nominering har inkommit från Ida Stafrin (C) 2019-11-25. 

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

45(46) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 185 Dnr: KS 2019/659 

Val av (C) som ersättare i välfärdsnämnden 

Slutlig beslutsinstans  

Kommunfullmäktige  

Beslut 

Välja Mohammad Alobid (C) som ersättare i välfärdsnämnden. 

Ärendet 

Under förutsättning att kommunfullmäktige väljer Therese Hägglund (C) till 

ledamot i välfärdsnämnden, har fullmäktige att välja en ny förtroendevald till 

uppdraget som ersättare i välfärdsnämnden.  

Nominering har inkommit från Ida Stafrin (C) om att välja Mohammad 

Alobid till ersättare i välfärdsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Nominering har inkommit från Ida Stafrin (C) 2019-11-22. 

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

46(46) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 186 Dnr: KS 2019/83 

Delgivningar 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Notera delgivningarna till protokollet. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige får ta del av följande: 

1. Justerat styrelseprotokoll Mediateknik 30 oktober 

2. Protokoll KS 12 november- webb utan sekretess 

3. Protokoll KSAU 5 november- webb utan sekretess 

4. Protokoll Välfärdnämnden 24 oktober utan sekretess 

5. Protokoll ÖFN 2019-10-25 - webb utan sekretess 

6. Rapport från kommundirektören, 2019-10-29 

7. Revisionsrapport Granskning av kvalitetsledningssystem – 

sammanfattning 

8. Kompetensförsörjning och sjukskrivningar - sammanfattning 

9. Revisorernas bedömning av Kollektivtrafikmyndighetens delårsrapport 

per 2019-08-31 

10. Justerat protokoll Valberedning 22 november 


