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Närvarolista 

Beslutande ledamöter Peter Hedberg (S) 
Malin Svanholm (S)  
Jan Sahlén (S) 
Eva Lygdman (S)  
Thomas Näsholm (S), jäv § 106 
Osman Saidabdala (S) tjänstgörande ersättare § 106 
Gudrun Sjödin (S)  
Susanne Viklund (S)  
Carl-Gunnar Krooks (S), tjänstgörande ers. 
Robert Larsson (S)  
Kurt Larsson (S), tjänstgörande ers. 
Rolf Eriksson (S)  
Rainor Melander (S)  
Linda Wester (S), tjänstgörande ers. 
Grels Johansson (S)  
Katariina Haukirauma (S), tjänstgörande ers. 
Ulla- Karin Hellström Sahlén (S) tjänstgörande ers. 
Martin Böhlenius (S)  
Ida Stafrin (C)  
Inga- Britt Andersson (C)  
Birgitta Widerberg (C)  
Robert Sandström (C)  
Ann-Christine Näsholm (C) 
Peder Svensson (C) 
John Lundström (C), tjänstgörande ers. 
Bertil Böhlin (C), tjänstgörande ers. 
Jon Björkman (V) 
Nina Orefjärd (V) § § 101-103 
Vakant (V) § § 104- 123 
Thomas Lundberg (V), tjänstgörande ers. 
Karl- Johan Rahm (V)  
Ulla Olofsson (V) 
Eva Tånneryd (V) 
Ove Källström (SD)  
Gunnel Nordin (SD) 
Björn Sjödin (SD) 
Vakant SD 
Vakant SD 
Anna Strandh Proos (M)  
Johanna Zidén (M) tjänstgörande ers. 
Lillemor Zidén (M) tjänstgörande ers.  
Bo Grafström (KD) 
Peter Andelid (L)  
 

Ej beslutande ersättare Åsa Svensson (C) 
Tord Nylén (C) 
Mats Söderberg (L)  
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Övriga närvarande Tjänstepersoner 

Erika Sjögren, nämndsekreterare 
 

 Övriga  

Bertil Wiklund, revisionen § 102 
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Voteringsresultat § 103 Ja Nej Avstår 

Peter Hedberg (S) X  
 

Malin Svanholm (S) X  
 

Jan Sahlén (S) X  
 

Eva Lygdman (S) X  
 

Thomas Näsholm (S) X  
 

Gudrun Sjödin (S) X  
 

Susanne Viklund (S) X  
 

Carl-Gunnar Krooks (S) X  
 

Robert Larsson (S) X  
 

Kurt Larsson (S) X  
 

Rolf Eriksson (S) X  
 

Linda Wester (S) X  
 

Rainor Melander (S) X  
 

Katariina Haukirauma (S) X  
 

Grels Johansson (S) X  
 

Ulla-Karin Hellström Sahlén (S) X 
  

Martin Böhlenius (S) X 
  

Ida Stafrin (C) 
 

X 
 

Inga-Britt Andersson (C) 
 

X 
 

Birgitta Widerberg (C) 
 

X 
 

Robert Sandström (C) 
 

X 
 

Ann-Christin Näsholm (C) 
 

X 
 

Peder Svensson (C) 
 

X 
 

John Lundström (C) 
 

X 
 

Bertil Böhlin (C) 
 

X 
 

Jon Björkman (V) X  
 

Nina Orefjärd (V) X  
 

Thomas Lundberg (V) X  
 

Karl-Johan Rahm (V) X  
 

Eva Tånneryd (V) X  
 

Ulla Olofsson (V) X  
 

Ove Källström (SD)  X 
 

Gunnel Nordin (SD)  X 
 

Björn Sjödin (SD)  X 
 

Vakant (SD)  
  

Vakant (SD)  
  

Anna Strandh Proos (M)  X 
 

Johanna Zidén (M)  X 
 

Lillemor Zidén (M)  X 
 

Bo Grafström (KD)  X 
 

Peter Andelid (L) 
 

X 
 

Summa  23 16  
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Ärendelista 
§ 101 Dnr KS 2020/27 

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

§ 102 Dnr: KS 2020/26 

Information ......................................................................................... 8 

§ 103 Dnr: KS 2020/309 

Mål- och resursplan 2021 med flerårsplan 2022-2023 för Kramfors 

kommun ............................................................................................. 9 

§ 104 Dnr: KS 2020/318 

Delårsrapport för Kramfors kommun, 2020-08-31 ............................ 13 

§ 105 Dnr: KS 2020/439 

Årsredovisning 2019 för Kommunalförbundet Partnerskap Inland – 

Akademi Norr ................................................................................... 15 

§ 106 Dnr KS 2020/440 

Ansvarsfrihet för direktionen i Partnerskap Inland-Akademi Norr för 

2019 ................................................................................................. 16 

§ 107 Dnr: KS 2020/189 

Ny riktlinje för riktlinje för idéer, synpunkter, klagomål och 

visselblåsarfunktion .......................................................................... 18 

§ 108 Dnr: KS 2020/480 

Beslutsattestanter och ersättare för kommunfullmäktige 2020 och tills 

vidare ............................................................................................... 20 

§ 109 Dnr: KS 2020/498 

Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till 

Kommuninvest Ekonomisk förening ................................................. 22 

§ 110 Dnr: KS 2020/481 

Bekräfta ingången Borgensförbindelse, Regressavtalet samt 

Garantiavtalet................................................................................... 25 

§ 111 Dnr: KS 2020/479 

Reviderat aktieägaravtal för Höga Kusten Destinationsutveckling AB 

2021 och framåt ............................................................................... 27 

§ 112 Dnr :KS 2020/457 

Redovisning av medborgarförslag äldre än ett år som inte har 

besvarats ......................................................................................... 29 

§ 113 Dnr: KS 2020/456 

Redovisning av motioner äldre än ett år som inte har besvarats ...... 31 

§ 114 Dnr: KS 2020/493 

Motion om att införa företagslots ...................................................... 33 

§ 115 Dnr: KS 2020/495 

Motion om att motverka osund konkurrens ....................................... 34 

§ 116 Dnr :KS 2020/494 

Motion om medborgarbudget ........................................................... 35 
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§ 117 Dnr: KS 2020/496 

Motion om policy inför större investeringar ....................................... 36 

§ 118 Dnr: KS 2020/509 

Motion om att inrätta äldreombudsman ............................................ 37 

§ 119 Dnr: KS 2020/510 

Motion om att inrätta ombud, trygghetsperson ................................. 38 

§ 120 Dnr: KS 2020/500 

Avsägelse (V) som ersättare i kommunstyrelsen .............................. 39 

§ 121 Dnr: KS 2020/505 

Val av (S) som ersättare i överförmyndarnämnden .......................... 40 

§ 122 Dnr: KS 2020/536 

Val av (V) som ersättare i kommunstyrelsen .................................... 41 

§ 123 Dnr: KS 2020/30 

Delgivningar ..................................................................................... 42 
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§ 101 Dnr KS 2020/27 

Allmänhetens frågestund 

Inga frågor ställdes under allmänhetens frågestund. 
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§ 102 Dnr: KS 2020/26 

Information 

Beslut  

Lägga informationen med godkännande till handlingarna.  

Ärendet 

Bertil Wiklund, revisionen, informerar om revisorernas granskning av 

delårsrapport per 2020-08-31. 
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§ 103 Dnr: KS 2020/309 

Mål- och resursplan 2021 med flerårsplan 2022-2023 för 

Kramfors kommun 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande 

1. Fastställa ramen för revisorernas anslag för granskning av 

kommunens verksamhet till 1 500 000 kr.  

2. Fastställa särskilt anslag för lekmannarevision av kommunens bolag 

och stiftelser till 100 000 kr. 

3. Upprättat förslag till drift-, investerings-, resultat-, betalnings- och 

balansbudget för år 2021 fastställs. 

4. För de investeringsprojekt som görs i kommunens 

verksamhetslokaler, ska beslut tas i kommunstyrelsen innan 

igångsättande, om de överstiger 1 000 000 kr.  

5. Respektive nämnd får i uppdrag att fatta de kompletterande beslut 

som krävs för att komma i den ram som ges i driftbudgeten.  

6. Utdebiteringen fastställs för år 2021 till oförändrat 23,14 kronor per 

skattekrona. 

7. Till kommunstyrelsens förfogande för lönereserv avseende 

löneökningar 2021 anvisa 16 075 000 kr. 

8. Maximal låneram för kommunstyrelsen fastställs till 220 000 000 kr. 

9. Fr. o. m. 2020-11-01 såsom för egen skuld ingå borgen för  

642 460 000 kr gällande låneförpliktelser i Krambo AB upp till ett 

högsta lånebelopp om 642 460 000 kr jämte därpå löpande ränta och 

kostnader varav 642 460 000  kr mot borgensavgift med 0,3 % . 

10. Fr. o. m. 2020-11-01 såsom för egen skuld ingå borgen för  

275 340 000 kr gällande låneförpliktelser i Kramfast AB upp till ett 

högsta lånebelopp om 275 340 000 kr jämte därpå löpande ränta och 

kostnader med totalt högsta lånebelopp beräknade på skuldebrevens 
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ursprungliga lånebelopp varav 275 340 000 kr mot borgensavgift 

med 0,3 %. 

11. Fr. o. m. 2020-11-01 såsom för egen skuld ingå borgen för  

100 000 000 kr gällande låneförpliktelser i Kramfors Mediateknik 

AB upp till ett högsta lånebelopp om 100 000 000 kr jämte därpå 

löpande ränta och kostnader beräknade på skuldebrevens 

ursprungliga lånebelopp varav 100 000 000 kr mot borgensavgift 

med 0,3 %.  

12. Fr. o. m. 2020-11-01 såsom för egen skuld ingå borgen för  

10 000 000 kr gällande låneförpliktelser i Höga Kusten Airport AB 

upp till ett högsta lånebelopp om 10 000 000 kr jämte därpå löpande 

ränta och kostnader med totalt högsta lånebelopp beräknade på 

skuldebrevens ursprungliga lånebelopp varav 10  000 000 kr mot 

borgensavgift med 0,3 %. 

13. Uppdra till kommundirektör att teckna borgen för finansiell leasing 

avseende bilar. Kommunen beslutar att ingå borgen för 6 000 000 kr 

gällande finansiell leasing bilar för Krambo AB. 

14. Uppdra till kommundirektör att teckna borgen för finansiell leasing 

avseende bilar. Kommunen beslutar att ingå borgen för 300 000 kr 

gällande finansiell leasing bilar för Höga Kusten Airport AB. 

15. Fr. o. m. 2020-11-01  fastställa följande interna kreditlimiter för 

nyttjande av koncernkonto; Krambo AB 5 000 000 kr, Kramfast AB 

5.000.000 kr, Kramfors Kommunhus AB 2 500 000 kr samt 

Kramfors Mediateknik AB 2 500 000 kr, Räddningstjänstförbundet 

Höga Kusten-Ådalen 500 000 kr samt Höga Kusten Airport AB 

5 000 000 kr. 

Ärendet 

Ett förslag till budget bifogas.  

Budgetförslaget innebär att Välfärdsnämnden, Bildningsnämnden, 

Kommunstyrelsen, Produktionsnämnden och Överförmyndarnämnden får 

oförändrade ramar i budget 2021 jämfört med budget 2020. 

Revisionens budget 

Förslaget till revisionsbudget är i enlighet med presidieberedningens förslag.  
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Måluppfyllelse 

I mål- och resursplanen beskrivs metodiken för hur arbetet med 

måluppfyllelse ska ske. 

Samråd 

Ärendet behandlades vid samverkansrådet 2020-10-09. 

Yttrande 

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

(M), Thomas Näsholm (S), Gudrun Sjödin (S), Eva Tånneryd (V), Thomas 

Lundberg (V), Björn Sjödin (SD), Peter Andelid (L), Rainor Melander (S), 

Robert Sandström (C), Bo Grafström (KD), Peder Svensson (C), Nina 

Orefjärd (V), Eva Lygdman (S), Susanne Viklund (S), Robert Larsson (S) 

och Birgitta Widerberg (C) yttrar sig i ärendet.  

Yrkande 

Malin Svanholm (S), Jon Björkman (V), Thomas Näsholm (S), Gudrun 

Sjödin (S), Eva Tånneryd (V), Thomas Lundberg (V), Rainor Melander (S), 

Eva Lygdman (S), Robert Larsson (S) och yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.  

Ida Stafrin (C) lämnar följande skriftliga ändringsyrkande ”I beslutspunkt 3 

ändras kapitel 1 och kapitel 2.3 enligt eget budgetförslag. 

Anna Strandh Proos (M), Björn Sjödin (SD), Robert Sandström (C), Peder 

Svensson (C) och Birgitta Widerberg (C) yrkar bifall till Ida Stafrins (C) 

ändringsyrkande. 

Peter Andelid (L) och Bo Grafström (KD) yrkar bifall till Liberalernas 

budgetalternativ för 2021. 

Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut, bifall till Ida Stafrin (C) med fleras 

yrkande och på bifall till Peter Andelids (L) och Bo Grafströms (KD) 

yrkande. 

Propositionsordningen godkänns. 

Efter ställd proposition finner ordförande att fullmäktige har bifallit 

kommunstyrelsens förslag.  

Votering begärs. 

Ordförande meddelar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag.  
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Propositionsordning om motförslag i huvudvoteringen 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall på till Ida 

Stafrin (C) m.fl. yrkande på och på bifall till Peter Andelid (L) m.fl. yrkande 

för att utse motförslag till huvudförslaget.  

Propositionsordningen godkänns.  

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat 

utse Ida Stafrin (C) m.fl. yrkande till motförslag.  

Propositionsordning i slutlig huvudvotering 

Kommunfullmäktige godkände följande propositionsordning:  

Ja-röst till kommunstyrelsens förslag.  

Nej-röst till Ida Stafrin (C) m.fl. yrkande.  

Voteringsresultat  

Med 23 ja-röster till kommunstyrelsens förslag och 16 nej-röster till Ida 

Stafrin (C) m.fl. yrkande beslutar kommunfullmäktige i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag.  

Se voteringslista på s. 4. 

Beslutsunderlag 

Mål- och resursplan 2021 med planåren 2022-2023”, KS 2020/309. 

Budget 2021 C och M 

Liberalt budgetalternativ 2021 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder  

Krambo AB  

Kramfast AB  

Kramfors Kommunhus AB  

Kramfors Mediateknik AB  

Räddningstjänstförbundet Höga Kusten-Ådalen  

Höga Kusten Airport AB  

Revisorerna 
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§ 104 Dnr: KS 2020/318 

Delårsrapport för Kramfors kommun, 2020-08-31 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Godkänna upprättad delårsrapport. 

2. Uppmana välfärds- och bildningsnämnderna att inkomma med 

uppdaterade handlingsplaner för 2021 om hur arbetet fortskrider med 

att få en budget i balans. Handlingsplanerna ska redovisas till 

kommunstyrelsen senast sista december 2020.  

Ärendet 

Kramfors kommun har upprättat en delårsrapport inklusive prognos per 

2020-08-31.  

Resultatet per sista augusti var 43,6 mnkr, att jämföra med 18,4 mnkr 

motsvarande period 2019.  

Den ekonomiska helårsprognosen visar ett positivt resultat på 17,3 mnkr 

vilket är 2,3 mnkr bättre än budget. Jämfört med aprilprognosen är det en 

förbättring på 11,6 mnkr. Det innebär att kommunens balanskravsresultat 

bedöms bli positivt och att kommunfullmäktiges mål om god ekonomisk 

hushållning delvis uppnås.  

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

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

De två största nämnderna håller sig inte inom den av kommunfullmäktige 

fastställda budgetram, totalt står dessa nämnder för en prognosticerad 

budgetavvikelse på -18,8 mnkr. För hela kommunen ligger prognosen för 

verksamhetens nettokostnad på -26,2 mnkr och verksamhetens resultat 6,1 

mnkr. Det beror på att generella statsbidrag är mycket högre än budget, på 

grund av ökad kostnadsutjämning och tillkommande statsbidrag under året. 

Dock har skatteintäkterna minskat.  

Välfärdsnämndens prognos ligger på minus 12,6 mnkr, en förbättring med 

5,9 mnkr i jämförelsen med aprilprognosen. I resultatet finns 9,4 mnkr 

beräknat i statsbidrag för extrakostnader till följd av Covid-19.  
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Bildningsnämndens har en negativ prognos på minus 6,2 mnkr, vilket är 0,4 

mnkr bättre än aprilprognosen.  

Det är av största vikt att det långsiktiga och kortsiktiga arbetet med att 

besluta och genomföra handlingsplaner fortskrider. Dock avstannade arbetet 

på grund av Covid -19 och därför behöver arbetet återupptas. Eventuellt nya 

prioriteringar och beslut behövs för att få en ekonomi i balans.  

Måluppfyllelse 

Delårsrapporten är ett viktigt led i att följa upp kommunfullmäktiges 

beslutade mål. Prognosen är del av kommunens uppföljningsarbete  och 

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

Samråd 

Delårsrapporten behandlades i Samverkansrådet, 2020-09-25  

Beslutsunderlag 

Delårsrapport, 2020-08-31 

Beslutet skickas till 

Revisionen 

Samtliga nämnder 
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§ 105 Dnr: KS 2020/439 

Årsredovisning 2019 för Kommunalförbundet 

Partnerskap Inland – Akademi Norr 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

I enlighet med revisionens förslag godkänna årsredovisning 2019 för 

Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr. 

Ärendet 

Årsredovisningen för Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi 

Norr fastställdes av direktionen 2020-02-28. 

Revisorerna i Partnerskap Inland – Akademi Norr har granskat 

årsredovisningen för 2019 och bedömer att den är upprättad i enlighet med 

den lagens krav och god redovisningssed. 

Revisionen bedömer att det prognosticerade resultat är förenligt med de 

verksamhetsmässiga och de finansiella mål som direktionen fastställt i 

budget 2019. 

Revisionen tillstryker att kommunalförbundets årsredovisning för 2019 

godkänns. 

Beslutsunderlag 

Partnerskap Inland-Akademi Norr, årsredovisning 2019 

Revisorerna i kommunalförbundet i Partnerskap Inland-Akademi Norr, 

revisionsberättelse för år 2019, daterad 2020-06-04 

Protokoll från direktionsmöte 2020-02-28 

Protokoll bildningsnämnden 2020-09-23 § 60 

Protokoll KS 2020-10-13 § 148 

Beslutet skickas till 

Akademi Norr 

Revisionen 
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§ 106 Dnr KS 2020/440 

Ansvarsfrihet för direktionen i Partnerskap Inland-

Akademi Norr för 2019 

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 2019. 

Jäv 

Thomas Näsholm anmäler jäv och deltar inte beslutet. 

Ärendet 

Bildningsnämnden beslutade den 25 september 2023 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 2019. 

Revisorerna har upprättat en revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019. 

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 2019 års 

verksamhet och att årsredovisningen för 2019 godkänns. 

Beslutsunderlag 

Partnerskap Inland-Akademi Norr, årsredovisning 2019 

Revisorerna i kommunalförbundet i Partnerskap Inland-Akademi Norr, 

revisionsberättelse för år 2019, daterad 2020-06-04 

Protokoll från direktionsmöte 2020-02-28 

Protokoll bildningsnämnden 2020-09-23 § 60 

Protokoll KS 2020-10-13 § 149 

Beslutet skickas till 

Akademi Norr 
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§ 107 Dnr: KS 2020/189 

Ny riktlinje för riktlinje för idéer, synpunkter, klagomål 

och visselblåsarfunktion 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Upphäva rutin för synpunkter och klagomål (KS 2013/573). 

2. Anta Riktlinje för idéer, synpunkter, klagomål och 

visselblåsarfunktion. 

3. Fastställa den del som avser visselblåsarfunktion som ett ägardirektiv 

för de kommunala bolagen som ingår i kommunhuskoncernen. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 24 juni 2019 § 75 att uppdra åt 

kommundirektör att ”uppdatera rutin för synpunkter och klagomål samt att i 

denna inkludera rutin för förslagshantering och visselblåsarfunktion.” 

Nuvarande riktlinje för synpunkter och klagomål är föråldrad och behöver 

uppdateras.  

I det förslag som ligger för handen finns visselblåsarfunktion och en ny rutin 

för förslagshantering inkluderat i riktlinjen. 

Ekonomi och finansiering 

Åtgärderna ryms inom fastställd budget. 

Måluppfyllelse 

Förbättrad service för kramforsbon. 

Samråd 

Samråd har förts med kommunikationsenheten, välfärdsförvaltningen, 

registratur, nämndsadministration och samhällsavdelningen.  

Beslutsunderlag 

Riktlinje för idéer, synpunkter, klagomål och visselblåsarfunktion 

Beslutet skickas till 

Samtliga förvaltningar 
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Nämndsekreterare 

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

kommunhus koncernen 2021” 
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§ 108 Dnr: KS 2020/480 

Beslutsattestanter och ersättare för 

kommunfullmäktige 2020 och tills vidare 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige  

Beslut 

För kommunfullmäktige, ansvar 36001, verksamhet 1005, utses 

kommunfullmäktiges ordförande till attestant med 

kommunledningsförvaltningens administrativa chef som ersättare. 

Tidigare beslut i ärendet 

2020-10-13 § 128 beslutade kommunstyrelsen att: 

1. För kommunstyrelsen, ansvar 36002, verksamhet 1004, utses 

kommunstyrelsens ordförande till attestant med kommunstyrelsens 

vice ordförande och kommundirektör som ersättare. 

2. Till ersättande attest för kommundirektören ansvar 36900, utses 

kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens vice 

ordförande. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen har via sin delegationsordning gett kommundirektör Peter 

Carlstedt rätten att utse beslutsattestanter och ersättare för kommunstyrelsens 

förvaltning. Men på ovan angivna ansvars och verksamhetskonton behöver 

beslut tas av kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen. 

I tidigare beslut KS 2017/282 utsågs attestanter och ersättare utifrån funktion 

istället för person.  

 

I detta ärende har revidering skett till aktuella ansvarsnummer och bytt namn 

från kommunchef till kommundirektör. Det har också gjorts en ändring 

genom att ta bort kommunsekreterare som ersättare för kommunfullmäktiges 

ordförande på grund av att den funktionen inte längre finns.  

 

Ekonomi och finansiering 

Inte relevant för ärendet. 
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Måluppfyllelse 

Enligt delegationsordning 

Samråd 

Inte relevant för ärendet. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktiges ordförande 

Kommunstyrelsens ordförande 

Kommunstyrelsens vice ordförande 

Kommunchef 

Kommunsekreterare 

Enhetschef administrativa enheten 

Ekonomienheten 

Revisionen 
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§ 109 Dnr: KS 2020/498 

Återbetalning av förlagslån och inbetalning av 

kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Kramfors kommun till Kommuninvest ekonomisk förening ska 

inbetala ett insatsbelopp om 7 343 600 kronor samt att 

kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med 

anledning av inbetalningen.  

2. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder 

som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av 

ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp 

till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 per invånare. 

Ärende 

Kramfors kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening 

(”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en 

kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i 

finansieringsfrågor. 

 

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda 

dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). 

Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från 

medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv 

motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner. 

Återbetalning av förlagslån 

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna 

omfattande 1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen 

snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom 

medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av Finansinspektionen. 

Föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera ett separat 

förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande 

medlemmar deltog i förlagslånen.  

 

Kramfors  kommuns förlagslån till Föreningen uppgår till 4 200 000 kronor. 
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Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte 

längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den 

tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. 

Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid medlemssamråd. 

Diskussionerna har resulterat i att det befintliga förlagslånet från Föreningen 

till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till Föreningen. Till följd 

härav har även förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp av 

Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna, enligt 

tidplan den 30 september 2020. 

 

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital 

erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart 

använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och 

således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats. 

Kramfors kommun kommer att inbetala förlagslånet om 4 200 000 kr direkt 

till Föreningen som en del i insatskapitalet, senast 20 november 2020.    

Inbetalning av kapitalinsats 

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats 

genom en obligatorisk medlemsinsats.  

 

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en 

enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla 

för samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare 

för kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga 

medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats 

till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren 

enligt följande: 

 

År Kapitalinsats (kr/invånare)  

(kommun) 

Kapitalinsats (kr/invånare) 

(region) 

2020 900 180 

2021 1 000 200 

2022 1 100 220 

2023 1 200 240 

2024 1 300 260 

 

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i 

Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp.  
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Kramfors kommun insatsbelopp ska öka från 16 523 100 kr till 23 866 700 kr, 

totalt ska 7 343 600 kr betalas in.  Inbetalningarna kommer att se ut enligt 

följande: 

 

År Insatsbelopp (kr) Inbetalning (kr)   

2020 0 4 200 000 Förlagslån 

2021 1 835 900 0   

2022 1 835 900 0   

2023 1 835 900 1 307 700   

2024 1 835 900 1 835 900   

Summa 7 343 600 7 343 600   

 

 

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med 

stadgarna delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett 

belopp motsvarande 1 800 kronor per invånare för  

Måluppfyllelse 

Delårsrapporten är ett viktigt led i att följa upp kommunfullmäktiges 

beslutade mål. Prognosen är del av kommunens uppföljningsarbete  och 

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

Beslutsunderlag 

Information från Kommuninvest, 2020-09-03 

Beslutet skickas till 

Kommuninvest  

Revisionen 
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§ 110 Dnr: KS 2020/481 

Bekräfta ingången Borgensförbindelse, Regressavtalet 

samt Garantiavtalet 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Kramfors kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 

2 juni 2005 (”Borgensförbindelsen”), vari Kramfors kommun åtagit 

sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för 

Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) 

förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda 

Kramfors kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för 

ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen 

i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer. 

2. Kramfors kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av 

Kramfors kommun den 6 december 2011, vari det inbördes ansvaret 

mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall 

Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot 

någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, 

alltjämt gäller.   

3. Kramfors kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av 

Kramfors kommun den 6 december 2011, vari Kramfors kommuns 

ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat 

regleras, alltjämt gäller.   

4. utse Malin Svanholm och Peter Carlstedt att för Kramfors kommuns 

räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut. 

Ärendet 

Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av 

Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) 

(”Kommuninvest”). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa 

möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar som 

villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad 

borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för 

Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat 

borgensförbindelse. Kramfors kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 
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2 juni 2005 och har bekräftat densamma genom beslut av fullmäktige den 28 

april 2014.  

 

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat 

regressavtal (”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om 

medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende 

derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa avtal är av avgörande betydelse för 

medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet. 

Kramfors kommun undertecknade Regressavtalet den 6 december 2011 och 

Garantiavtalet den 6 december 2011. 

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då 

åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats 

genom beslut av fullmäktige. Även Regressavtalet och Garantiavtalet 

riskerar, mot bakgrund av reglerna om preskription, att bli ogiltiga efter tio 

år. Giltighetstiden för Kramfors kommuns Regressavtal och Garantiavtal 

riskerar således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att dessa utgör ett av 

villkoren för medlemskap i Föreningen och den betydelse avtalen har för 

Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Kramfors 

kommun innan avtalens giltighetstid löper ut fattar ett beslut i fullmäktige, 

som bekräftar att avtalen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en 

separat sådan bekräftelse av avtalen. 

Ekonomi och finansiering 

Bättre kreditvillkor på lånemarknaden. 

Måluppfyllelse 

Beslutet påverkar inte måluppfyllelsen. 

Samråd 

Inget samråd har förts. 

Beslutsunderlag 

Kommuninvest 2020-06-15, Angående borgensförbindelse, regressavtal och 

avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar 

avseende derivat. 

Beslutet skickas till 

Kommuninvest AB 
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§ 111 Dnr: KS 2020/479 

Reviderat aktieägaravtal för Höga Kusten 

Destinationsutveckling AB 2021 och framåt 

 Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Godkänna föreslaget aktieägaravtal för Höga Kusten Destinationsutveckling 

AB.  

Ärendet 

Höga Kusten Destinationsutveckling bildades 2014 med ändamålet att 

främja besöksnäringens utveckling i Härnösand, Kramfors, Sollefteå och 

Örnsköldsviks kommuner och syftar till att bidra till skapandet av 800 nya 

arbetstillfällen och att dubblera den turistekonomiska omsättningen i Höga 

Kusten.  

Besöksnäringen har utvecklats starkt i vår region där antalet gästnätter 

mellan 2010 och 2019 har ökat med 66%. Vi har haft en mycket positiv 

besöksutveckling och Höga Kusten har stärkt sin position som en av 

Sveriges mest expansiva destinationer.  

I likhet med samhället i stort har digitaliseringen och tillgängligheten 

förändrat besökarnas beteenden och beslutsprocess. En ökad kvalitativ 

digital närvaro på besökarens villkor sågs som nödvändig för destinationens 

fortsatta tillväxt. Därför samordnades kommunernas resurser ännu en gång 

per 1.1.2017 för att tillsammans bättre kunna tillgodose besökarnas behov 

före, under och efter vistelsen i destinationen.  

Höga Kusten Destinationsutveckling driver sedan dess en för Höga Kusten 

gemensam besökarservice som omfattar back office funktioner, 

säsongsanpassad turistinformation, mobila enheter, turistservice hos 

näringen (InfoPoints) och servicepunkter på landsbygden. Höga Kusten 

Turistservice är numera en mycket uppskattad verksamhet som finns där 

besökarna finns och en ökad flexibilitet och renodling av uppdraget har 

bidragit till att destinationen 2019 noterade 80 000 turistiska kontakter.  

 

Höga Kusten Destinationsutvecklings styrelse föreslår en förändring av 

bolagets aktieägaravtal till att omfatta både strategiska tjänsteköp för 
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destinationsutveckling samt uppdraget för den turistiska besökarservicen. 

Syftet är att möjliggöra en likvärdig hantering för båda uppdragen från 

ägarnas sida vid den årliga budgetberedningen. Idag omfattar 

aktieägaravtalet endast strategiska tjänsteköp för destinationsutveckling trots 

att bolaget sedan 1.1.2017 har övertagit ansvaret för den turistiska 

besökarservicen. 

 

I förslag till nytt aktieägaravtal har följande ändringar gjorts: 

§3      ”För att bli det HAR de fyra kommunerna i Höga Kusten bildat…”  / 

Ändring för att reflektera att bolaget redan är bildat.  

§4      ”…gällande fram till 2025.”  / Ändring som speglar den nationella 

strategins anpassning från 2020 till 2025.  

§6      I förslaget samlas demografisk ersättning för både 

destinationsutveckling och besökarservice för att bättre reflektera bolagets 

faktiska verksamhet och tillgodose styrelsens beslut om att likställa 

Turistserviceverksamheten till övriga verksamhet vad gäller finansiering.  

§7      ”…kommunfullmäktige utser två (2) ledamöter att representera 

majoritet och opposition.” / Ändring enligt beslut vid ägardialog 2020-06-01. 

§11     Ändrat avtalstid till ”…från och med 1.1.2021…”. 

 

Ekonomi och finansiering 

Beslutet påverkar inte ekonomin. 

Måluppfyllelse 

Beslutet påverkar inte måluppfyllelsen. 

Samråd 

Genom ägardialog. 

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderat aktieägaravtal för Höga Kusten Destinationsutveckling 

AB 

Rådande aktieägaravtal 

Beslutet skickas till 

Höga Kusten Destinationsutveckling AB 
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§ 112 Dnr :KS 2020/457 

Redovisning av medborgarförslag äldre än ett år som 

inte har besvarats 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Lägga redovisningen med godkännande till handlingarna.  

Ärendet 

Enligt kommunfullmäktiges tidigare arbetsordning har kommunens 

medborgare kunnat väcka ärenden i kommunfullmäktige genom 

medborgarförslag. I arbetsordningen stod det att kommunstyrelsen varje år 

skulle redovisa vilka medborgarförslag som inte hade besvarats inom ett år. 

Redovisningen skulle göras på fullmäktiges sammanträde i oktober.  

En analys har gjorts 2020-09-01 som visar att inga medborgarförslag 

passerats ettårsgränsen.  

Under 2019 lämnades 13 medborgarförslag in till Kramfors kommun. Elva 

stycken har slutligt behandlats av kommunfullmäktige.  

Två stycken inte beretts då dessa inlämnats anonymt eller omfattat flera 

ämnen.  

Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-28 § 133 att anta en ny 

arbetsordning, i och med det beslutet finns det inte längre möjlighet att 

lämna in medborgarförslag till Kramfors kommun.  

Med denna redovisning anses Kramfors kommuns hantering av 

medborgarförslag slutligt avslutad. 

Ekonomi och finansiering 

Inte relevant för ärendet.  

Måluppfyllelse 

Effektiv hantering ger bäring för kommunfullmäktiges mål ”Nöjda 

medborgare”.  

Samråd 

Inget samråd har först i ärendet.  
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Beslutet skickas till 

Administrativa enheten. 
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§ 113 Dnr: KS 2020/456 

Redovisning av motioner äldre än ett år som inte har 

besvarats 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

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 2019-09-24 som visar att inga motioner har passerat 

ettårsgränsen.  

Under 2019 har 8 motioner lämnats över från kommunfullmäktige för 

beredning. Samtliga har blivit slutligt behandlade i kommunfullmäktige. 

Under de 9 första månaderna av 2020 har 6 motioner överlämnats från 

kommunfullmäktige för beredning. Av dessa har 5 blivit slutligt behandlade 

av kommunfullmäktige. För en motion pågår fortfarande beredning. 

Ekonomi och finansiering 

Inte relevant för ärendet.  

Måluppfyllelse 

Effektiv hantering ger bäring för kommunfullmäktiges mål ”Nöjda 

medborgare”.  

Samråd 

Inget samråd har först i ärendet.  
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Beslutet skickas till 

Administrativa enheten. 
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§ 114 Dnr: KS 2020/493 

Motion om att införa företagslots 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendet 

Anna Strandh Proos (M) har lämnat in en motion om att Kramfors kommun 

ska införa en företagslots.  

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

2020/493). 

Beslutsunderlag 

Anna Strandh Proos (M) motion daterad 2020-09-28. 
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§ 115 Dnr: KS 2020/495 

Motion om att motverka osund konkurrens 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendet 

Anna Strandh Proos (M) har lämnat in en motion om att Kramfors kommun 

ska motverka osund konkurrens.  

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

2020/495). 

Beslutsunderlag 

Anna Strandh Proos (M) motion daterad 2020-09-28. 
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§ 116 Dnr :KS 2020/494 

Motion om medborgarbudget 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendet 

Anna Strandh Proos (M) har lämnat in en motion om att Kramfors kommun 

ska utforma en plan för hur kommunen kan implementera ett arbete med en 

medborgarbudget.  

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

2020/495). 

Beslutsunderlag 

Anna Strandh Proos (M) motion daterad 2020-09-28. 
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§ 117 Dnr: KS 2020/496 

Motion om policy inför större investeringar 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendet 

Anna Strandh Proos (M) har lämnat in en motion om att en policy ska tas 

fram för hur det säkerställs att olika alternativ övervägs inför större egna 

investeringar.  

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

2020/496). 

Beslutsunderlag 

Anna Strandh Proos (M) motion daterad 2020-09-28. 
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§ 118 Dnr: KS 2020/509 

Motion om att inrätta äldreombudsman 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Överlämna motionen till välfärdsnämnden för beredning. 

Ärendet 

Bo Grafström (KD) har lämnat in en motion om att Kramfors kommun ska 

inrätta en äldreombudsman.  

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

2020/509). 

Beslutsunderlag 

Bo Grafström (KD) motion daterad 2020-10-05. 
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§ 119 Dnr: KS 2020/510 

Motion om att inrätta ombud, trygghetsperson 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Överlämna motionen till välfärdsnämnden för beredning. 

Ärendet 

Bo Grafström (KD) har lämnat in en motion om att Kramfors kommun ska 

inrätta ombud/trygghetsperson för intellektuellt funktionsnedsatta.  

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

2020/510). 

Beslutsunderlag 

Bo Grafström (KD) motion daterad 2020-10-05. 
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§ 120 Dnr: KS 2020/500 

Avsägelse (V) som ersättare i kommunstyrelsen 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Entlediga Marita Lundgren (V) som ersättare i kommunstyrelsen. 

Ärendet 

Marita Lundgren (V) har skriftligen avsagt sig uppdraget som ersättare i 

kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Marita Lundgren skriftliga avsägelse daterad 2020-09-29. 

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare  
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§ 121 Dnr: KS 2020/505 

Val av (S) som ersättare i överförmyndarnämnden 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Välja Örjan Edström (S) till ersättare i överförmyndarnämnden.  

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-22 § 74 att entlediga Patrik 

Melander som ledamot i överförmyndarnämnden och 2020-06- 22 § 87 att 

välja ersättaren Åsa Sjölander till ledamot i överförmyndarnämnden. 

Kommunfullmäktige har därför att välja en ny förtroendevald till uppdraget 

som ersättare i överförmyndarnämnden.  

Beslutsunderlag 

Nominering från Eva Lygdman daterad 2020-10-05. 

Beslutet skickas till 

Nämndsekreterare  
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§ 122 Dnr: KS 2020/536 

Val av (V) som ersättare i kommunstyrelsen 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Välja Ulla Olofsson (V) till ersättare i kommunstyrelsen.  

Ärendet 

Kommunfullmäktige 2020-10-26 § 120 beslutade att entlediga Marita 

Lundgren från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Nominering från Eva Tånneryd daterad 2020-10-19. 

Beslutet skickas till 

Nämndsekreterare  

HR 
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§ 123 Dnr: KS 2020/30 

Delgivningar 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Notera delgivningarna till protokollet. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige får ta del av följande: 

1. Akademi Norr Protokollsutdrag 200917 § 31 Delårsrapport 

2. Akademi Norr Delårsrapport 2020 

3. Beslut om ansökan om ny ansvarig utgivare för databas 

4. Beslut om utfärdande av utgivningsbevis för databas 

5. BN 200923 § 49 Skolchefens rapport 

6. Skolchefens rapport augusti 2020 

7. Justerat Protokoll BN 2020-09-23 

8. Justerat protokoll HKA styrelsemöte 09 september 2020 

9. Justerat protokoll Krambo AB 1 oktober 2020 

10. Justerat protokoll Krambo AB 18 september 

11. Justerat protokoll Kramfast AB 1 oktober 

12. Justerat protokoll Kramfors kommunhus AB 2020-09-25 

13. Justerat protokoll KSAU 29 september 

14. Justerat protokoll PN 2020-09-17 

15. KTM 200929 § 143 Budget 2021 

16. KTM 200929 § 143 Bilaga 1 Budget 2021 med plan 2022-2023 per 

medlem 

17. KTM 200929 § 145 Ägardirektiv Bussgods i Västernorrland AB 

18. KTM 200929 § 146 Sammanträdesplan 2021 

19. KTM Protokoll förbundsdirektionen 2020-06-23 
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20. KTM Protokoll förbundsdirektionen 2020-09-29 

21. Minnesanteckningar gruppledarträff 14 september 2020 

22. Protokoll KS 13 oktober 

23. Protokoll VN 24 september - utan sekretess 

24. Protokoll ÖFN 2020-09-25 - webb utan sekretess 

25. Rapport från kommundirektören, 2020-09-03 

26. Revisorernas bedömning av delårsrapport för Räddningstjänsten Höga 

Kusten 

27. Samordningsforbundet protokoll 2020-06-10 

28. Samordningsforbundet protokoll 2020-10-01 

29. Samordningsförbundet protokoll 2020-09-04 

30. Statistikrapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen kvartal 1 

2020 

31. Statistikrapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen kvartal 2 

2020 

32. Styrelseprotokoll Mediateknik 2020-09-22 webb 

33. Revisorernas bedömning av delårsrapport för Kramfors kommun 

 


