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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) 
Göran Molin (S), tjänstgörande ersättare 
Eleonora Asplund (S) 
Carl-Gunnar Krooks (S), tjänstgörande ersättare 
Siw Sachs (S) 
Rolf Eriksson (S)  
Kurt Larsson (S), tjänstgörande ersättare 
Rainor Melander (S) 
Kerstin Frånlund (S) 
Grels Johansson (S) 
Katariina Haukirama (S), tjänstgörande ersättare 
Martin Böhlenius (S) 
Ida Stafrin (C) 
Hans Hedlund (C) 
Birgitta Widerberg (C) 
Robert Sandström (C) 
Ann-Christin Näsholm (C) 
Peder Svensson (C) 
Annika Östman (C) 
Clyde Lindström (C) 
Jon Björkman (V) 
Eliaz Nässén (V), tjänstgörande ersättare  
Christina Olofsson (V) 
Karl-Johan Rahm (V) 
Eva Tånneryd (V) 
Ulla Olofsson (V) 
Ove Källström (SD) 
Gunnel Nordin (SD) 
Björn Sjödin (SD) 
Mark Collins (SD) 
Stefan Bergman (SD), tjänstgörande ersättare 
Johanna Zidén (M), tjänstgörande ersättare 
Lillemor Zidén (M) 
Vakant (M) 
Bo Grafström (KD) 
Svante Ivarsson (L) 
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Ej beslutande ersättare Ina-Britt Andersson (C) 
John Lundström (C) 
Svante Jönsson (V) 
Elisabeth Öhman (KD) 
Peter Andelid (L) 
Matts Söderberg (L) 
 
 
 

Övriga närvarande Tjänstemän 

Maria Hedman, kommunsekreterare 
Billy Sjölén, nämndsekreterare 

 Övriga  

Bertil Wiklund, revisonens ordförande 
Allmänhet 
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§ 1 Dnr KS 2019/82 

Allmänhetens frågestund 

Beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att lägga frågan med svaret till handlingarna.  

Ärendet 

Under allmänhetens frågestund fick kommunstyrelsens ordförande Jan 

Sahlén (S) frågan av Rolf Andersson om hur han ser på klimatförändringarna 

och om han tror att det är försent att åtgärda problemen. Kommunstyrelsens 

ordförande Jan Sahlén besvarade frågan. 
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§ 2 Dnr KS 2019/76 

Information 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige tar del av följande information: 

Bertil Wiklund, revisorernas ordförande, ger information om grundläggande 

granskning. 
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§ 3 Dnr KS 2018/160 

Kommunal tillstyrkan angående den vindkraftspark 

som benämns Storhöjden 2 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Tillstyrka etableringen av vindkraftspark Storhöjden 2 enligt 16 kap. 4 § 

miljöbalken.  

Ärendet 

Kabeko etapp 2 AB har lämnat in en ansökan till miljöprövnings-

delegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland om att få uppföra 

vindkraftsparken Storhöjden 2. Vindkraftsparken ligger i den norra delen av 

Kramfors kommun och sträcker sig in i Sollefteås kommun och 

Örnsköldsviks kommun.   

Tillståndsansökan för Storhöjden 2 omfattar maximalt 19 stycken 

vindkraftverk, vilka har en totalhöjd på max 230 meter. Av dessa 

vindkraftverk ligger 7 stycken inom Kramfors kommun.  

Kramfors kommunfullmäktiges beslut utgör en bedömning om den aktuella 

vindkraftsetableringen anses vara en lämplig mark- och vattenanvändning 

sett ur ett långsiktigt perspektiv. Översiktsplanen med tillhörande 

fördjupningar och tillägg är vägledande vid beslut som rör mark- och 

vattenanvändningen i kommunen.  

Storhöjden 2 ligger inom ett av de områden som i kommunens tematiska 

tillägg för vindkraft är utpekat som ett av de bästa områdena för 

vindkraftsutbyggnad. Ansökan ligger i linje med översiktsplan 2013 samt 

uppfyller riktlinjerna i det tematiska tillägget för vindkraft. 

Miljö- och byggnämnden har beslutat om ett remissyttrande till 

miljöprövningsdelegationen över etableringen. I yttrandet tillstyrks 

etableringen.  
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Ekonomi och finansiering 

Ekonomi, finansiering med mera är en fråga som ägs av projektör och ägare 

av vindkraftsparken Storhöjden 2.  

Måluppfyllelse 

Sveriges miljö- och energipolitik ska underlätta övergången till ett 

långsiktigt hållbart samhälle. Andelen energi från förnyelsebara energikällor 

i Sverige ska därmed öka. Vindkraften är sådan källa.  

Denna ambition förstärks genom Kramfors kommuns viljeinriktning för 

perioden 2016-2019. Målbilden är en klimatneutral kommun som satsar på 

förnyelsebara energikällor.  

Kramfors kommun har ställt sig bakom regeringens initiativ ”Ett Fossilfritt 

Sverige”.  Ett initiativ som kan kopplas samman med de av Kramfors 

kommun prioriterade områdena Hållbarhet, Jämställdhet och Kultur samt 

förverkligar översiktsplanens ambitioner om en hållbar omställning av vårt 

samhälle. En strävan som också finns i Vision 2031.  

Samråd 

Ärendet har beretts i samverkan med Miljö- och byggförvaltningen.  

Yttrande 

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

Birgitta Widerberg (C), Peder Svensson (C), Svante Ivarsson (L), Johanna 

Zidén (M) och Malin Svanholm (S) yttrar sig i ärendet. 

Yrkande 

Björn Sjödin (SD) yrkar på avslag på kommunstyrelsens förslag.  

Rainor Melander (S), Jan Sahlén (S), Jon Björkman (V), Birgitta Widerberg 

(C) och Peder Svensson (C) yrkar på bifall på kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer att ställas på respektive förslag 

Propositionsordningen godkänns. Efter ställd proposition finner ordförande 

att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag.  
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Beslutsunderlag 

Yttrande till miljöprövningsdelegationen i Västernorrland angående 

vindkraftspark på Storhöjden 2, Miljö- och byggnämnden 2018-12-06, § 55 

(MOB-2017-1671) 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen Västernorrland 

Samhällsavdelningen  

Miljö- och byggavdelningen.  
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§ 4 Dnr KS 2018/668 

Budgetramar 2019 för Kramfors kommun 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunalfullmäktige  

Beslut 

Upprättat förslag till fördelning av driftbudget för år 2019 fastställs med de 

belopp som framgår i ärendet. 

Ärendet 

När det är valår så gäller speciella regler som påverkar vår ordinarie budget- 

och beslutsprocess. Kommunallagen fastslår att de år då val av fullmäktige 

har hållits i hela landet ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige och 

detta ska ske före november månads utgång. Detta beslut fattades vid 

kommunfullmäktiges möte 2018-11-26. 

Vid samma tillfälle fastställde kommunfullmäktige nya reglementen som 

innebar såväl förändrad nämndstruktur som förändrat ansvar för de nya 

nämnderna i förhållande till det som gällt tidigare. 

Parallellt med processen för nya reglementen har det arbetats fram en ny 

organisering för den så kallade förvaltningsorganisationen som då ska 

harmonisera med de nya reglementena. Kommunstyrelsens arbetsutskott 

fastställde organiseringen den 4 december. 

Av förklarliga skäl kunde därför inte nämndernas ramar för 2019 i 

budgetbeslutet fastställas i helt i enlighet med den ordning som gäller från 

209-01-01. 

Nedanstående tabell visar budgetramar som i jämförelse KF:s budgetbeslut 

2018-11-26 är justerade med budgettekniska omfördelningar utifrån den 

beslutade nya organisationen samt effekter av löneavtalsrörelsen. 

Omfördelningarna har, i en samverkansdialog med samtliga förvaltningar, 

beräknats av kommunledningsförvaltningen där Kommundirektören haft 

rollen att avgöra frågeställningar där olika tolkningar funnits.   

Kommunens sammantagna resultat och balansbudget är oförändrad, det är 

bara fördelningen mellan nämnderna som ändrats.   
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Driftbudget (tkr) 
 

Kostnader 
 

Intäkter 
 

Netto- 
kostnad 

Not 
 

     Välfärdsnämnden 679 313 164 973 514 340 1) 

Bildningsnämnden 507 993 80 713 427 280 2) 

Produktionsnämnden 178 637 150 145 28 492 3) 

Överförmyndarnämnden 3 551 144 3 407 4) 

Revisionen 1 537 0 1 537 5) 

Kommunstyrelse  270 856 84 610 186 246 6) 

Summa verksamheter   1 641 887 480 585 1 161 302 
 

     Finansförvaltning 
  

9 090 7) 

Avskrivningar  
  

38 959 8) 

Jämförelsestörande poster 
  

-1 441 9) 

     Verksamhetens 
nettokostnad  

  
1 207 910 

  

1) Bas 
 Ram 2018 523 177 

Inlagd besparing KF juni 2018 0 

Tillskott ändrat po-pålägg 2019 3 195 

Avdrag ändrad intern ränta kapitalkostnader -102 

Omföring verksamhet till BKU -23 455 

Omföring verksamhet till KS -363 

Löneökning 2018 helår 2019 11 888 

Välfärdsnämnd ny ram 2019 514 340 

  2) Bku 
 Ram 2018 397 075 

Inlagd besparing KF juni 2018 0 

Tillskott ändrat po-pålägg 2019 1 921 

Avdrag ändrad intern ränta kapitalkostnader -110 

Omföring verksamhet från BAS 23 455 

Omföring verksamhet till KS (kultur) -3 707 

Omföring Akademi Norr från KS 190 

Löneökning 2018 helår 2019 8 456 

Bildningsnämnd ny ram 2019 427 280 
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3) Produktionsnämnd 
 Ram 2018 0 

Omföring verksamhet från Ks (Tekniska) 26 840 

Omföring verksamhet från Ks, ny nämnd 436 

Löneökning 2018 helår 2019 1 216 

Produktionsnämnd ny ram 2019 28 492 

  

  4) Överförmyndarnämnd 
 Ram 2018 3 981 

Inlagd besparing KF juni 2018 -585 

Tillskott ändrat po-pålägg 2019 9 

Avdrag ändrad intern ränta kapitalkostnader 0 

Löneökning 2018 helår 2019 2 

Överförmyndarnämnd ny ram 2019 3 407 

  
5) Revisionsnämnd 

 Ram 2018 1 628 

Inlagd besparing KF juni 2018 -100 

Tillskott ändrat po-pålägg 2019 0 

Avdrag ändrad intern ränta kapitalkostnader 0 

Löneökning 2018 helår 2019 9 

Revisionsnämnd ny ram 2019 1 537 

  
6) Kommunstyrelse 

 Ram 2018 206 285 

Inlagd besparing KF juni 2018 -4 215 

Tillskott ändrat po-pålägg 2019 646 

Avdrag ändrad intern ränta kapitalkostnader -5 339 

Omföring verksamhet från Bas 363 

Omföring verksamhet från Bku (kulturen) 3 707 

Omföring verksamhet från Miljö o bygg 9 997 

Omföring medel för ny nämnd, Produktionsnämnd -436 

Omföring verksamhet till Produktionsnämnd (Tekniska) -26 840 

Omföring Akademi Norr till Bildningsnämnden -190 

Löneökning 2018 helår 2019 1 820 

Omföring medel till Räddningstjänstförbundet 1,7 % 448 

Kommunstyrelse ny ram 2019 186 246 

  
7) Finansförvaltning exklusive jmf störande 

 Ram 2019 27 532 

Förändring pensionsprognos 4 977 
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Ändrat po-pålägg 2019 från 38,33 till 39,17% -5 837 

Ändrad intern ränta kapitalkostnader 5 550 

Övriga förändringar finansförvaltning 1 028 

Omföring medel till Räddningstjänstförbundet 1,7 % -448 

Löneökning 2018 helår 2019 -23 712 

Finansförvaltning ny ram 2019 9 090 

  
8) Avskrivningar 

 Ram 2019 42 201 

Förändring avskrivningar, ny beräkning gjord 2018-10-25  -3 243 

Avskrivningar ny ram 2019 38 959 

  
9) Jämförelsestörande poster -1 441 

  Verksamhetens nettokostnad 1 207 910 

 

Revisionens budget 

Förslaget till revisionsbudget är i enlighet med presidieberedningens förslag.  

Måluppfyllelse 

Kommunens budgetdokument, inkl. fördelning av budgetramar, är grunden 

för att målet om god ekonomisk hushållning ska nås. 

Samråd 

Eftersom inga ändringar utöver tekniska omflyttningar pga. ändrad 

organisation gjorts är bedömningen att erforderlig samverkan har skett.  

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 

Revisorerna 
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§ 5 Dnr KS 2018/824 

Riktlinje för uppvaktning av medarbetare och 

förtroendevalda  

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Reviderat förslag till riktlinje för uppvaktning av medarbetare och 

förtroendevalda antas. 

2. Riktlinje för uppvaktningar av medarbetare & förtroendevalda antaget av 

kommunfullmäktige 2016-02-29 diarienummer KS 2015/538 upphävs. 

Ärendet 

Det nu gällande riktlinjen för uppvaktningar har reviderats utifrån 

skatteverkets regelverk för gåvor från arbetsgivaren. Enligt skatteverket är 

gåvor från arbetsgivaren skattepliktiga. Undantag är t ex minnesgåvor till 

varaktigt anställda i samband med att den anställde uppnår en viss ålder, 

längre tids anställning eller när en anställning upphör. För att vara skattefria 

får de inte ges vid mer än ett tillfälle utöver när anställningen upphör. Med 

varaktig anställning avses anställda med en sammanlagd anställningstid om 

minst 6 år. För att inte anställda ska hamna i en situation där de riskerar att 

förmånsbeskattas föreslås därför följande förändringar:   

 Medarbetare som går i pension eller slutar uppvaktas vid en varaktig 

anställning om minst 6 år, jämfört med nu då uppvaktning sker oavsett 

anställningstid när medarbetare går i pension eller efter 5 års 

anställningstid när medarbetare slutar. 

 Uppvaktningen av medarbetare som uppnått 25 års anställningstid 

kvarstår. För att uppfylla skatteverkets bestämmelser utgår därmed 

uppvaktningen av medarbetare som fyller 50 år. 

Gåvan till medarbetare som uppnått 25-års anställningstid måste också 

revideras eftersom den guldklocka som medarbetaren kunnat välja inte 

längre går att upphandla. Uppvaktningen kommer alltså att ske med 
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Kramforskort till ett värde av 3 000 kronor när det lager av guldklockor som 

finns kvar är slut. 

Ekonomi och finansiering 

Beslutet har ingen finansiell påverkan. 

Måluppfyllelse 

Beslutet bidrar till att uppnå målet om kommunen som attraktiv arbetsgivare.  

Samråd 

Samråd har skett med den centrala samverkansgruppen 2018-12-14. 

Beslutsunderlag 

Riktlinje uppvaktning 2018 

Beslutet skickas till 

Kommundirektör 

HR-chef 

Alla förvaltningschefer 
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§ 6 Dnr KS 2019/48 

Gemensam finansiering av ett samlat system för 

kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Kramfors kommun uttalar sin avsikt att medverka till finansiering av 

viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena 

uppföljning och nationell samordning i enlighet med 

rekommendationen från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 

2. Om förslaget genomförs belastar kostnaden välfärdsförvaltningen.  

Ärendet 

SKL:s kongress har beslutat att SKL ska stödja medlemmarna i arbetet för en 

jämlik, jämställd och evidensbaserad socialtjänst. Utgångspunkten är att 

bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid varje möte mellan 

socialtjänstens personal och deras klienter. Det ska vara lätt att göra rätt och 

det ska finnas förutsättningar för lärande. 

De tjänster och stöd som ingår i förslaget har aldrig finansierats inom ramen 

för SKL:s ordinarie medlemsavgift utan SKL stöttat kommunerna i denna 

utveckling med stöd av överenskommelser mellan SKL och regeringen, 

tillfällig gemensam finansiering från kommunerna eller interna tillfälliga 

utvecklingsmedel. Efter 2016 är de omfattande överenskommelserna med 

staten, för utveckling inom socialtjänstens område, avslutade. 

SKL rekommenderade därför i juni 2016 kommunerna att gemensamt 

finansiera en stödfunktion på SKL för att bidra till en mer evidensbaserad 

socialtjänst under åren 2017-2018. Det angavs i rekommendationen att SKL 

i slutet av 2018 skulle återkomma om hur den framtida organisationen och 

finansieringen för detta stöd skulle kunna utformas. 

En förändring som påverkat SKL:s arbete, med de områden som förslaget 

omfattar, är att de statsbidrag som förut var riktade till området nu, efter 

önskemål från kommunerna, är generella statsbidrag. Kommunerna kan 
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själva prioritera hur dessa medel ska användas – tex. genom att i samverkan 

finansiera, driva och förvalta avgörande delar för kunskapsstyrning inom 

socialtjänsten. 

Förslaget omfattar en samlad gemensam kommunal finansiering och 

medverkan i ledning och styrning av: 

 de kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso- 

och sjukvård inom främst äldreomsorg och om juridiska hinder 

undanröjs, möjlighet att utveckla andra register för socialtjänstens 

verksamheter. 

 stöd för uppföljning och analys genom t.ex. brukarundersökningar 

och utveckling av gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet 

och resultat. 

 nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas 

kunskapsstyrningssystem. 

För att tjänsterna ovan ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av SKL 

behöver merparten av kommunerna anta rekommendationen.  

Om merparten av kommunerna avstår från att anta rekommendationen kan 

SKL inte säkra att tjänsterna och stödet som SKL tillhandahåller kommer att 

kunna erbjudas nationellt framöver. 

Välfärdsnämnden använder sig av de kvalitetsregister som berör kommunal 

omsorg och kommunal hälso- och sjukvård. Dessutom används SKL:s 

brukarundersökningar för att följa upp brukares uppfattning om de insatser 

som ges inom socialtjänsten. Kvalitetsregistren och resultat från 

brukarundersökningar är en mycket viktig källa att följa upp verksamhetens 

kvalitet både på individ och på gruppnivå. Sedan 2014 har 

förvaltningschefen för välfärdsförvaltningen varit länets representant i 

nationell samordningen av kunskapsstyrningssystem vilket bidragit till att 

frågor om kunskapsstyrd socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård 

har fått hög prioritet i den egna kommunen men även i länet. 

Ekonomi och finansiering 

Enligt förslaget är den totala kostnaden för systemet maximalt 19,5 mkr, 

vilket innebär ca 1,95 kr/invånare i varje kommun. Finansieringen gäller för 

fyra år (2020-2024) och för Kramfors kommun innebär det ca: 37 000 kr per 

år som kommer att belasta välfärdsförvaltningen. 
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Samråd 

Förslaget är diskuterat och förankrat med välfärdsnämndens 

förvaltningschef, tillika biträdande kommundirektör, Anna-Stina Fors 

Sjödin. 

Beslutsunderlag 

Meddelande från styrelsen för Sveriges kommuner och Landsting – 

Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer 

samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter. 

Beslutet skickas till 

Registrator@skl.se med hänvisning till ärendenummer 18/00295. 

Välfärdsnämnden 
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§ 7 Dnr KS 2018/825 

Rätt till heltid för alla, heltid som norm 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Från och med 1 januari år 2020  

 ska alla medarbetare som nyanställs anställas på heltid 

 ska alla deltidsanställda erbjudas heltidsarbete 

 eftersträvas att fler som har en heltidsanställning, men av 

olika anledningar arbetar deltid, utökar sin 

sysselsättningsgrad. 

2. Uppdra till samtliga verksamheter att påbörja införandet av rätt till 

heltid för alla, heltid som norm.  

Ärendet 

Heltidsarbete är en viktig delstrategi för att möta välfärdens 

kompetensförsörjningsbehov i framtiden, men trots att allt fler arbetar heltid 

är det önskvärt med en snabbare förändringstakt. 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) och fackförbundet Kommunal har 

tecknat ett avtal om att arbetsgivare ska planera för att heltid ska vara en 

självklarhet vid nyanställning och bland redan anställda. 

I Kramfors kommun antog redan 1996 dåvarande Personal- och 

organisationsdelegationen ett handlingsprogram (dnr 238/1996 § 22) för att 

skapa fler heltidstjänster inom Kramfors kommun. Ett långsiktigt arbete 

påbörjades, där individuella scheman och kombinationstjänster skulle vara 

möjligt att pröva. Dessa personalpolitiska ställningstaganden fastslogs vara 

vägledande vid återbesättningar av tjänster, organisationsförändringar och 

vid start av nya verksamheter. 

År 2007 tog dåvarande socialnämnden beslut (dnr 134/07 § 68) om att 

erbjuda heltidstjänster till omvårdnadspersonal med möjlighet till flexibla 

tjänstgöringsgrader och individuell schemaläggning för all fast anställd 
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personal med i huvudsak dagtjänstgöring. Erfarenheten hade visat att de 

kommuner som lyckats bra med en satsning liknande denna hade minskat 

deltidsarbetslösheten, sjukfrånvaron och användandet av vikarier samtidigt 

som delaktighet och ansvar ökat hos medarbetarna. Ett treårigt heltidsprojekt 

genomfördes inom vård- och omsorgsförvaltningen. 

Satsningen gav resultat. Andelen heltidsanställda i Kramfors kommun ökade 

mellan åren 2008 - 2014 med 24 procentenheter, den tredje största ökningen 

i landet. 

I april 2016 tecknade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och 

Kommunal ett nytt kollektivavtal (HÖK 16) för anställda inom 

välfärdssektorn. Där framgår att alla arbetsgivare ska planera för att heltid 

ska vara en självklarhet vid nyanställning och bland de redan anställda inom 

en femårsperiod. Dessutom ska en sammanhållen arbetstid utan delade turer 

eftersträvas. Det finns ett gemensamt intresse av att minska deltidsarbetet, 

både det frivilliga och det ofrivilliga. Parterna är överens om att förmågan att 

attrahera och rekrytera personal, liksom att motivera och utveckla redan 

anställda, har stor betydelse för verksamheters effektivitet och kvalitet. 

Överenskommelsen gäller tre mål: 

1. Alla medarbetare som nyanställs ska anställas på heltid 

2. Alla deltidsanställda ska erbjudas heltidsarbete 

3. Fler av dem som redan har en heltidsanställning men av olika 

anledningar jobbar deltid idag, ska eftersträva heltidsarbete. 

Av Kramfors kommuns alla månadsavlönade år 2017 var 88,7% anställda på 

heltid. Andelen heltidsanställda inom omsorgsverksamheterna var ännu 

högre, 91,2%. I praktiken var det dock 73,3% av andelen månadsanställda 

som faktiskt arbetade heltid. Inom vård och omsorg var siffan ännu lägre, 

66,3%.  

Att ta tillvara både befintlig kompetens och de som nyanställs på ett bättre 

sätt är nödvändigt de kommande åren. Det förutsätter att deltidsarbete ersätts 

med heltidsarbete och att heltidsarbete blir norm, inte bara inom Kommunals 

avtalsområde. I verksamheter där heltid är norm är medarbetarna både 

anställda på heltid och arbetar heltid. 

Att redan anställda som arbetar deltid går upp till heltid är en bra lösning för 

både arbetsgivare och medarbetare. Om fler arbetar heltid ökar tillgången till 

medarbetare i kommunen. 
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Den enskilde tjänar också på att gå från deltidsarbete till heltidsarbete: 

inkomsten ökar, pensionen blir högre och avsättningarna till A-kassa och 

socialförsäkringar blir större. Heltidsarbete ökar det ekonomiska oberoendet 

och gör att fler klarar sin egen försörjning. 

Fortfarande är det flest kvinnor som arbetar deltid. Av de som valt att arbeta 

deltid i Kramfors kommun är 95,4% kvinnor. För att kvinnor och män ska 

bli mer jämställda på arbetsmarknaden måste kvinnor ha samma möjligheter 

och förutsättningar i arbetslivet. Att heltidsarbete blir norm är en av de mest 

centrala jämställdhetspolitiska insatser som kan göras. Det bidrar till en mer 

jämställd arbetsmarknad och i förlängningen också ett mer jämställt 

samhälle. 

Det kan finnas flera olika skäl till varför någon inte kan eller vill arbeta 

heltid, men det finns fortfarande de som arbetar deltid mot sin vilja. 

Samtidigt har erfarenheten visat många som går upp i tid upplever att 

livskvaliteten förbättras med en stabilare ekonomi. I praktiken kan också 

arbetsbelastningen bli mindre. Det beror på att en deltidsanställd normalt 

arbetar när det är som mest att göra medan en heltidsanställd ofta har mer 

varierande arbetsbelastning, vilket kan bidra till att arbetsmiljön upplevs som 

bättre. 

Det finns inte en universalmodell för införandet av heltid. Verksamhetens 

behov måste alltid vara utgångspunkten för varje förvaltning. Övergången 

till heltid handlar om mer än de anställdas sysselsättningsgrad. För att 

möjliggöra nya arbetssätt kan befintliga strukturer och synsätt behöva 

förändras. Omstrukturering kan vara tålamodskrävande, men lönar sig på 

sikt. Det visar erfarenheterna från andra kommuner som tagit steget. En 

förutsättning för arbetsgivarens erbjudande om rätt till heltid är att anställda 

kan komma att fullgöra del av sin arbetstid på andra arbetsställen inom 

kommunen, genom pool- och kombinationstjänster eller genom alternativa 

schemalösningar. Alla medarbetare oavsett nuvarande sysselsättningsgrad 

kan beröras av verksamhetsanpassningar för att möjliggöra heltid för alla. 

Samarbetet mellan arbetsgivare och fackliga organisationer ger en ökad 

dialog och medarbetarna kan vara mer delaktiga i hur bemanning och 

organisering ska utformas. Heltidserbjudande är en viktig faktor för att ses 

som en attraktiv arbetsgivare. 

Faktum är dock att när fler arbetar heltid uppstår positiva effekter för 

yrkenas attraktivitet, framtida kompetensförsörjning och jämställdhet. 
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Ekonomi och finansiering 

Beslutet ska ske inom befintlig budget. 

Måluppfyllelse 

Beslutet kommer att leda till måluppfyllelse av målet attraktiv arbetsgivare 

samt att kommunens program med viljeinriktningen jämlikhet kan nås. 

Samråd 

Samråd har skett med den centrala samverkansgruppen 2018-12-14. 

Beslutet skickas till 

Kommundirektör 

HR-chef 
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§ 8 Dnr KS 2018/648 

Val av gode män vid lantmäteriförrättningar för tätort 

samt jordbruk och skogsbruk, för tiden 1 januari 2019 

tom 31 december 2022. 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Upphäva beslut KF 2018-11-26 § 156. 

2. Välja Rainor Melander (S), Susanne Viklund (S), Åsa Svensson (C) 

till gode män vid lantmäteriförrättningar för tätort samt jordbruk och 

skogsbruk, för tiden 1 januari 2019 tom 31 december 2022. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-26 § 156 (Dnr KS 2018/648) välja 6 

stycken gode män vid lantmäteriförrättningar. Enligt 

fastighetsbildningslagen (1970:988) ska Länsstyrelsen besluta om antalet 

gode män. Länsstyrelsen beslutade 2018-12-07 att Kramfors kommun ska 

utse 3 gode män för tätort och 3 gode män för jordbruk och skogsbruk. 

Kommunfullmäktige upphäver beslut (KF 2018-11-26 § 156) och väljer 

gode män utifrån Länsstyrelsens beslut om antal och uppdrag. Enligt 

fastighetsbildningslagen (1970:988) ska den som utses god man vara kunnig 

på området. 

Beslutsunderlag 

Beslut, Gode män vid lantmäteriförrättningar, Länsstyrelsen Västernorrland, 

2018-12-07 

Beslut Kommunfullmäktige 2018-11-26 § 156 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen Västernorrland 

Lantmäteriet 

Kommunsekreterare, HR 
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§ 9 Dnr KS 2019/47 

Entledigande samt fyllnadsval av ersättare (V) till 

direktionen Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Entlediga Karin Högström (V) som ersättare direktionen 

Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland. 

2. Välja Jon Björkman (V) till ersättare i direktionen 

Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland, för återstoden av 

mandatperioden. 

Ärendet 

Karin Högström (V) har skriftligt avsagts sig uppdraget som ersättare i 

direktionen Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland. Nominering har 

inkommit från Vänsterpartiets gruppledare Eva Tånneryd på Jon Björkman 

(V). Avsägelsen och nomineringen finns diarieförda i kommunstyrelsens 

diarium (KS 2018/47). 

Yttrande 

Eva Tånneryd (V), Rainor Melander (S), Jan Sahlén (S), Jon Björkman (V), 

Birgitta Widerberg (C), Ida Stafrin (C) och Hans Hedlund (C) yttrar sig i 

ärendet. 

Yrkande 

Birgitta Widerberg (C), Ida Stafrin (C) och Hans Hedlund (C) yrkar på att 

välja Ida Stafrin (C) till ersättare. 

Eva Tånneryd (V), Rainor Melander (S), Jan Sahlén (S) yrkar på bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(38) 

Sammanträdesdatum 

2019-01-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Propositionsordning  

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till 

kommunstyrelsens förslag punkt 1, om entledigande av Karin Högström (V), 

därefter ska beslutspunkt 2 hanteras. Propositionsordningen godkänds. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla punkt 1.  

Ordförande finnar vidare att kommunfullmäktige beslutar att bifalla 

kommunstyrelsens förslag och Eva Tånneryds (V) m.fl. yrkande. 

Votering begärd med sluten omröstning. Ordförande fastslår att röstlängden 

fastställs till 40 röstande. 

Resultat:  

 23 röster för Kommunstyrelsens, tillika Eva Tånneryds (V) förslag, 

att välja Jon Björkman (V) till ersättare.  

 14 röster för Birgitta Widerbergs (C) förslag, att välja Ida Stafrin (C) 

till ersättare.  

 3 blanka röster  

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla Kommunstyrelsens och Eva 

Tånneryds (V) förslag att välja Jon Björkman (V) till ersättare till 

direktionen för Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse Karin Högström daterad 2019-01-07. 

Nominering av fyllnadsval från Vänsterpartiet Eva Tånneryd 2019-01-04. 

Beslutet skickas till 

Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland 

Ledamoten 

HR 

Kommunsekreterare 
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§ 10 Dnr KS 2018/230 

Svar på medborgarförslag om missnöje i samband med 

Nationella prov 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Avslå medborgarförslaget och godkänna svarsbrevet. 

Ärendet 

Cassandra Öhgren har lämnat in ett medborgarförslag till 

kommunfullmäktige i Kramfors och förslaget har överlämnats till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Förslaget: 

Förslagsställaren vill minska de upplevda orättvisorna mellan och inom 

skolorna när det kommer till hanteringen av de nationella proven. 

BKU-nämnden ombads att yttra sig i ärendet. Sammanfattningsvis beskriver 

yttrandet att de flesta prov görs på specifika dagar som Skolverket bestämt 

men att skolorna bestämmer själva vilken tid på dagen som eleverna gör 

provet.  

Skolorna diskuterar varje år inför genomförandet av de nationella proven hur 

dessa praktiskt skall hanteras. Fokus är att ge alla elever samma 

förutsättningar att lyckas på det nationella provet.  

BKU-nämnden beslutade (2018-10-24 § 87) att föreslå kommunfullmäktige 

att avslå medborgarförslaget med motivering att skolorna redan aktivt 

arbetar med rutinerna kring genomförandet av de nationella proven. 

Ekonomi och finansiering 

Förslaget har ingen påverkan på ekonomi.  

Måluppfyllelse 

Att avslå medborgarförslaget har ingen påverkan på måluppfyllelsen. Det 

med hänvisning till att bildningsnämnden i sitt yttrande beskriver att 
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skolorna redan aktivt arbetar med rutinerna kring genomförandet av de 

nationella proven.  

Samråd 

Samråd har skett i BKU-förvaltningens ledningsgrupp och BKU-nämnden. 

Beslutsunderlag 

Cassandra Öhgren, medborgarförslag, Dnr KS 2018/230 daterad 2018-04-13. 

BKU-nämnden sammanträdesprotokoll, Yttrande över Medborgarförslag 

ang. Nationella prov och dess organisation, Dnr BKU 2018/156 daterad 

2018-10-24. 

Svarsbrev 

Beslutet skickas till 

Cassandra Öhgren 
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§ 11 Dnr KS 2018/748 

Svar på Interpellation om bluff-fakturor 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Lägga interpellationen och svaret med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Interpellant: Svante Ivarsson (L) 

Svarande: Jan Sahlén (S), kommunstyrelsens ordförande 

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

kommunstyrelsens ordförande. Interpellationen och svaret är diarieföra med 

diarienummer KS 2018/748. 

Beslutsunderlag 

Svante Ivarsson (L) interpellation daterad 2018-11-07 

Interpellationssvar till Svante Ivarsson daterad 2018-11-19 
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§ 12 Dnr KS 2018/749 

Fråga – om motion VA-taxa  

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Lägga frågan och svaret till handlingarna med godkännande. 

Ärendet 

Ärendet Fråga: Svante Ivarsson (L) Svarande: Jan Sahlén (S), 

kommunstyrelsens ordförande  

 

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

ordförande. Frågan finns i diariet med diarienummer KS 2018/749. Jan Salén 

(S) besvarar frågan. 

Beslutsunderlag 

Svante Ivarsson (L) fråga daterad 2018-11-07 
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§ 13 Dnr KS 2019/66 

Avsägelse (S) ersättare i produktionsnämnden 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Entlediga Carl-Gunnar Krooks (S) som ersättare i produktionsnämnden 

Ärendet 

Carl-Gunnar Krooks (S) har skriftligen avsagt sig uppdraget som ersättare i 

Produktionsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Carl-Gunnar Krooks (S) avsägelse 2019-01-09 

Beslutet skickas till 

HR 

Kommunservice 

Kommunsekreterare 
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§ 14 Dnr KS 2019/103 

Avsägelse (S) från samtliga uppdrag 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Entlediga Jonne Norlin (S) från samtliga uppdrag. 

Ärendet 

Janne Norlin (S) har skriftligen avsagt sig samtliga uppdrag. Avsägelsen 

gäller följande uppdrag: 

 Ledamot och ordförande i Välfärdsnämnden 

 Ledamot i kommunfullmäktige 

 Ersättare ombud i bolagsstämma för Kommunhus AB 

 Ersättare Krambo Bostads AB 

 Ledamot i Samordningsförbundet 

Beslutsunderlag 

Jonne Norlin (S) avsägelse 2019-01-28. 

Beslutet skickas till 

HR 

Kommunservice 

Länsstyrelsen 

Krambo Bostads AB 

Samordningsförbundet 
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§ 15 Dnr KS 2019/104 

Fyllnadsval av ledamot och ordförande till 

Välfärdsnämnden 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Välja Gudrun Sjödin (S) som ledamot i Välfärdsnämnden från 1 

februari och för återstoden av mandatperioden. 

2. Välja Gudrun Sjödin (S) som ordförande i Välfärdsnämnden från 1 

februari och för återstoden av mandatperioden. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutar 2019-01-28 § 14 att entlediga Jonne Norlin (S) 

från Välfärdsnämnden. Kommunfullmäktige har därför att välja ny ledamot 

och ny ordförande till Välfärdsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Nominering till Välfärdsnämnden 2019-01-28. 

Beslutet skickas till 

Kommunservice 

HR 

Välfärdsnämnden 

Nämndsekreterare 
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§ 16 Dnr KS 2019/105 

Fyllnadsval av ledamot till Samordningsförbundet 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Välja Thomas Näsholm (S) som ledamot i Samordningsförbundet för 

återstoden av mandatperioden samt för mandatperioden 2019 – 2022. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-01-28 § 14 att entlediga Jonne Norlin 

(S) från Samordningsförbundet. Kommunfullmäktige har därför att välja 

ledamot till Samordningsförbundet. 

Yttrande 

Siw Sachs (S) yttrar sig i ärendet. 

Yrkande 

Siw Sachs (S) har följande tilläggsyrkande: 

Välja Thomas Näsholm (S) också för mandatperioden 2019 till 2022.  

Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall eller avslag på 

kommunstyrelsens förslag och därefter behandlas tilläggsyrkandet på samma 

sätt. Propositionsordningen godkänns.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla båda 

kommunstyrelsens förslag och Siw Sachs (S) tilläggsyrkande. 

Beslutsunderlag 

Nominering till Samordningsförbundet 2019-01-28. 

Beslutet skickas till 

Kommunservice 

HR 
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Samordningsförbundet 

Nämndsekreterare 
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§ 17 Dnr KS 2019/94 

Val av ersättare till Produktionsnämnden 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Välja Örjan Edström (S) som ersättare i produktionsnämnden. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-01-28 § 13 att entlediga Carl-Gunnar 

Kroks (S) som ersättare till Produktionsnämnden. Kommunfullmäktige har 

därför att välja en ny ersättare. Nominering av Örjan Edström som ersättare 

till produktionsnämnden har inkommit från Socialdemokraterna. 

Beslutsunderlag 

Val av Örjan Edström (S) som ers i Produktionsnämnden 

Beslutet skickas till 

HR 

Örjan Edström (S) 

Kommunservice 

Produktionsnämnden 

Nämndsekreterare 
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§ 18 Dnr KS 2019/83 

Delgivningar 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Lägga delgivningarna till handlingarna. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige får ta del av följande: 

1. Justerat protokoll BKU 5 december 

2. Justerat protokoll HKA 21 november 

3. Justerat protokoll KASU 4 december 

4. Justerat protokoll KIAB 19 december 

5. Justerat protokoll KIAB per capsulam 

6. Justerat protokoll Krambo 12 december 

7. Justerat protokoll Krambo 14 november 

8. Justerat protokoll Mediateknik 12 december 

9. Justerat protokoll Valberedningen 20 november 

10. Justerat Protokoll Miljö- och byggnämnden 6 december 

11. Justerat Protokoll KS 15 januari 

12. Pensionsstiftelsens protokoll 180830 

13. Pensionsstiftelsens protokoll 181129 

14. Kommunrevisionen informerar Granskning av barn och unga i 

ekonomiskt utsatta hushåll 2018-12-11 

15. Kommunrevisionen informerar Granskning av integrationsarbetet 

2018-12-11 

16. Kommunrevisionen informerar Granskning 2019-01-14 

17. Kommunrevisionen informerar Granskning av utbetalningskostnader 

och attest av vissa kostnader 2018-11-19 

18. Sammanträdesprotokoll Förbundsdirektionen 2018-12-13 
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19. Sammanträdesprotokoll Förbundsdirektionen 2018-12-13 § 127 

Samverkansavtal X-trafik 

20. Sammanträdesprotokoll Förbundsdirektionen 2018-12-13 § 124 

Långtidsplan 2020-2022 

 


