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Närvarolista
Beslutande ledamöter

Justerandes sign

Peter Hedberg (S)
Malin Svanholm (S) §§ 72-76,78, 80-104
Susanne Viklund (S) tjänstgörande ersättare § 77 § 79
Jan Sahlén (S)
Eva Lygdman (S)
Thomas Näsholm (S)
Gudrun Sjödin (S)
Therese Skoglund (S)
Eleonora Asplund (S)
Robert Larsson (S)
Siw Sachs (S)
Rolf Eriksson (S)
Kristina Löfroth (S)
Rainor Melander (S)
Kerstin Frånlund (S)
Grels Johansson (S)
Göran Molin (S) tjänstgörande ersättare
Martin Böhlenius (S)
Ida Stafrin (C)
Hans Hedlund (C)
Birgitta Widerberg (C)
Inga-Britt Andersson (C) tjänstgörande ersättare
Ann-Christine Näsholm (C)
Peder Svensson (C)
Annika Östman (C)
Clyde Lindström (C)
Jon Björkman (V)
Ingmari Georgsson (V) tjänstgörande ersättare
Christina Olofsson (V)
Karl-Johan Rahm (V)
Eva Tånneryd (V)
Svante Jönsson (V) tjänstgörande ersättare
Ove Källström (SD)
Gunnel Nordin (SD)
Stefan Bergman (SD) tjänstgörande ersättare
Bengt Sörlin (SD) tjänstgörande ersättare
Vakant (SD)
Anna Strandh Proos (M) §§ 72-76, 78-104
Mario Trümper (M) §§ 72-82
Johanna Zidén (M) tjänstgörande ersättare
Lillemor Zidén (M) tjänstgörande ersättare § 77, §§ 83-104
Bo Grafström (KD)
Svante Ivarsson (L)
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Ej beslutande ersättare

Carl-Gunnar Krooks (S)
Kurt Larsson (S)
Linda Wester (S)
Tomas Litström (S)
Katariina Haukirauma (S)
Per-Eric Larsson (S)
John Lundström (C)
Jessica Ulander (C)
Bertil Böhlin (C)
Elisabeth Öhman (KD)
Peter Andelid (L)
Matts Söderberg (L)

Övriga närvarande

Tjänstemän

Erika Sjögren, nämndsekreterare
Bertil Wiklund, revisor § 53
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Media
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§ 89
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Svar på motion om mätning av partikelhalten i skolorna .................................... 54
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§ 91
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Voteringsresultat § 82
Peter Hedberg (S)
Malin Svanholm (S)
Jan Sahlén (S)
Eva Lygdman (S)
Thomas Näsholm (S)
Gudrun Sjödin (S)
Therese Skoglund (S)
Eleonora Asplund (S)
Robert Larsson (S)
Siw Sachs (S)
Rolf Eriksson (S)
Kristina Löfroth (S)
Rainor Melander (S)
Kerstin Frånlund (S)
Grels Johansson (S)
Göran Molin (S)
Martin Böhlenius (S)
Ida Stafrin (C)
Hans Hedlund (C)
Birgitta Widerberg (C)
Inga-Britt Andersson (C)
Ann-Christin Näsholm (C)
Peder Svensson (C)
Annika Östman (C)
Clyde Lindström (C)
Jon Björkman (V)
Ingmari Georgsson (V)
Christina Olofsson (V)
Karl-Johan Rahm (V)
Eva Tånneryd (V)
Svante Jönsson (V)
Ove Källström (SD)
Gunnel Nordin (SD)
Stefan Bergman (SD)
Bengt Sörlin (SD)
Anna Strandh Proos (M)
Mario Trümper (M)
Johanna Zidén (M)
Bo Grafström (KD)
Svante Ivarsson (L)
Summa

Justerandes sign

Ja

Nej
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
13
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§ 72

Dnr KS 2019/82

Allmänhetens frågestund
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga frågorna med svaren till
handlingarna.
Ärendet
Under allmänhetens frågestund ställdes dessa frågor:

Justerandes sign

-

Myrna Åkerblom frågar bildningsnämndens ordförande Thomas
Näsholm (S) om utredningen Kramfors förskolor och skolor i
framtiden.

-

Jenny Lundmark frågar bildningsnämndens ordförande Thomas
Näsholm (S) om medborgarförslaget från Grämestaskolans
föräldragrupp.

-

Rolf Andersson frågar produktionsnämndens ordförande Rainor
Melander (S) om koldioxidutsläpp från kommunens fordon.

-

Olle Svanholm frågar bildningsnämndens ordförande Thomas
Näsholm (S) om skolskjutsar från Nyland till Högakustenskolan

-

Roger Åkerblom frågar bildningsnämndens ordförande Thomas
Näsholm (S) om varför Kramfors kommun inte använder SKLs
rekommendationer om medborgardialog samt om genomförandet av
medborgardialogerna.

-

Jan Lötberg frågar bildningsnämndens ordförande Thomas Näsholm
(S) om utredningens beräkning utav antalet klasser i kommunen.
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§ 73

Dnr KS 2019/76

Information
Beslut
Lägga informationen med godkännande till handlingarna.
Ärendet
Kommunfullmäktige får ta del av följande information:
-

Justerandes sign

Bertil Viklund, revisionen informerar om ekonomin i revisionen.
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§ 74

Dnr: KS 2019/356

Sammanträdesplan 2020 för kommunfullmäktige
Slutlig beslutsinstans
Kommunfullmäktige
Beslut
1. Anta nedanstående sammanträdesplan 2020 för kommunfullmäktige.
24 februari
6 april
18 maj
22 juni
21 september
26 oktober
7 december
Ordinarie tid klockan 17.00 i Ådalsskolans Aula.
2. Ledamöter och ersättare som deltar i partigruppmöten som hålls med
anledning av fullmäktige är berättigade till ersättning för
partigruppmöten i maximalt 3 timmar.
Ärendet
Kommunfullmäktige fastställer årligen en mötesplan för kommande års
sammanträden. Kommunfullmäktiges mötesplan är planerad tillsammans
med kommunens övriga styrelser och nämnder, utskott och beredningar för
att säkerställa att sammanträden inte krockar.
Ekonomi och finansiering

Antalet sammanträden har minskat lite i förhållande till 2019 års
sammanträdesplan. Kostnaden för kommunfullmäktiges sammanträden
beräknas därför vara lägre än de kostnader som redovisats tidigare år.
Budgetutrymme finns i kommunstyrelsens föreslagna budget för 2020.

Justerandes sign
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Måluppfyllelse

Beslutet är kopplat till att skapa en god demokratisk grund i kommunen, det
behövs för att uppfylla målet nöjda medborgare.
Samråd

Samråd har skett med ordförande i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen,
välfärdsnämnden, produktionsnämnden och bildningsnämnden.
Yttrande
Johanna Zidén (M) yttrar sig.
Beslutsunderlag
Förslag på sammanträdesplan 2020
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§ 75

Dnr: KS 2019/258

Framtidens medborgarförslag i Kramfors kommun
Slutlig beslutsinstans
Kommunfullmäktige
Beslut
1. Ta bort medborgarförslag i dess nuvarande utformning och införa en
utvecklad förslaghantering.
2. Uppdra åt kommundirektör att uppdatera Rutin för synpunkter och
klagomål samt att i denna inkludera rutin för förslagshantering och
visselblåsarfunktion.
Ärendet
I dagsläget använder Kramfors kommun sig av medborgarförslag.
Medborgarförslag är en rätt för den som är folkbokförd i en kommun att
väcka ärenden i kommunfullmäktige gällande frågor inom kommunens
ansvarsområden. Dagens hantering av medborgarförslagen anses vara både
långdragen och komplicerad och föreslås därför att förändras.
Efter en omvärldsbevakning finns det till synes 2 vägar att gå, en utvecklad
förslagshantering under nuvarande synpunktshantering och e-förslag även
kallade e-petitioner. Efter utredningen (se utredning Framtidens
medborgarförslag i Kramfors kommun Dnr KS 2019/258) ses en utvecklad
förslagshantering som mer fördelaktig för medborgaren.
En utvecklad förslagshantering ses som mer fördelaktig eftersom den är
enklare för medborgaren, en väg in till kommunen oavsett om jag ställer en
fråga, ger en synpunkt eller lämnar ett förslag. Genom denna typ av
hantering kan ett första svar lämnas inom servicegarantin oavsett om svaret
kommer från en av förvaltningarna eller om förslaget lyfts till politiskt
beslut.
I och med dagens snabba informationsflöde behöver kommunens
förslagshantering hänga med i utvecklingen. En utvecklad förslagshantering
kan troligtvis bemöta förväntningarna på en snabb återkoppling på ett sätt
som e-förslag inte kan eftersom e-förslag både har en insamlingsperiod av
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röster och en handläggningstid om förslaget går vidare till politiskt
beredning. Hanteringen av e-förslag liknar den som idag används till
medborgarförslagen och förväntas ge minst lika lång svarstid. Med en
utvecklad förslagshantering kan hanteringen delegera ut
verksamhetsspecifika förslag till förvaltningarna och på så sätt förkorta
svarstiden.
Det som krävs för att införa en utvecklad förslagshantering handlar mer om
ändrade arbetsrutiner inom kommunen och kräver ingen större förändring hos
medborgaren. Utvecklad förslagshantering innebär att utveckla det som redan
finns istället för att implementera något helt nytt, till skillnad från e-förslag som
kräver ett inköp av en ny modul, en resurs att sköta processen samt är mer
resurs- och tidskrävande för medborgaren.

Sammanfattningsvis, kommer utvecklad förslagshantering att paketeras
under ett nytt namn, en ingång på hemsidan. Det kommer att kombineras
med direktkontakt med de förtroendevalda som idag kan ske via politiker eposten (@pol.kramfors.se). En visselblåsarfunktion tas fram samt en tydlig
marknadsföring kommer att behöva planeras. Förvaltningarna svarar på de
förslag som de kan och lägger ut förslag med svar på hemsidan. 2 gånger per
år delges/återrapporteras alla förslag och politiken har där möjlighet att lyfta
ärenden för beredning. Förvaltningen kommer också att skicka de förslag de
inte kan svara på till politisk beredning.
Avslutningsvis, ses dessa som fördelar med att byta till en utvecklad
förslaghantering;









Snabbare svar.
Enklare hantering då alla förslag inte behöver beredas.
Öppenhet om vad som händer med förslaget.
Liknar nuvarande medborgarförslag för medborgaren.
Låg kostnad.
Helhetslösning.
Inget inköp av ny modul krävs.
Enklare för medborgaren” En väg in till kommunen oavsett om jag
ställer en fråga, ger en synpunkt eller lämnar ett förslag”.

Ärendet gick på remiss till fullmäktiges gruppledare den 28 mars till och
med den 3 maj.
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Ekonomi och finansiering

Införande av förslaghantering kommer inte resultera i några ökade kostnader
då modulen för synpunkter redan finns på kommunens hemsida och behöver
endast utvecklas för att inrymma utvecklingsförslag.
Måluppfyllelse

En utvecklad förslagshantering uppfyller det kommunala målet om god
ekonomisk hushållning då ingen ny modul behöver köpas in. Det uppfyller
även målet om god kvalitet då snabbare svar kan ges vilket resulterar i målet
om nöjda medborgare.
Samråd

Omvärldsbevakning har skett med kommuner som tillämpar de båda
alternativen.
Yttrande
Bengt Sörlin (SD) och Peter Hedberg (S) yttrar sig
Beslutsunderlag
Utredningen ”Framtidens medborgarförslag i Kramfors kommun” Dnr KS
2019/258
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktiges presidium
Kommunfullmäktiges gruppledare
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§ 76

Dnr: KS 2019/298

Årsredovisning 2018 för Räddningstjänsten Höga
Kusten-Ådalen
Slutlig beslutsinstans
Kommunfullmäktige
Beslut
Godkänna årsredovisning 2018 för Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen.
Ärendet
Årsredovisningen för Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen 2017
fastställdes av direktionen 2019-03-27.
Utifrån årsredovisningen gör revisorerna bedömningen att direktionen har
bedrivit verksamheten på ett ändmålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt. Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt
är rättvisande och att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.
Sammantaget bedömer revisorerna att resultatet enligt årsredovisningen är
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen
uppställt.
Utgående från revisionsberättelsens slutsatser, föreslås kommunfullmäktige
att godkänna Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalens årsredovisning.
Beslutsunderlag
Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen, Årsredovisning 2018, fastställd
2019-03-27
Revisionerna i Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen, Revisionsberättelse
2017, daterad 2018-03-23
KPMG, Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning, daterad
2019-03-27
Beslutet skickas till
Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen
Sollefteå kommun
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Härnösands kommun
Revisionen
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§ 77

Dnr: KS 2019/309

Ansvarsfrihet för direktion och styrelse i
Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen 2018
Slutlig beslutsinstans
Kommunfullmäktige
Beslut
I enlighet med revisorernas förslag bevilja direktionen samt de enskilda
ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
Ärendet
Revisorerna har granskat Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalens
årsredovisning för 2018. Revisionerna gör bedömningen att direktionen har
bedrivit verksamheten på ett ändmålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt. Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt
är rättvisande och att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.
Sammantaget bedömer revisorerna att resultatet enligt årsredovisningen är
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen
uppställt.
Revisorerna tillstyrker att direktionen samt de enskilda ledamöterna beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
Deltar ej i beslut
Malin Svanholm (S) och Anna Strandh Proos (M) meddelar jäv och deltar
inte i beslutet.
Beslutsunderlag
Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen, Årsredovisning 2018, fastställd
2019-03-27
Revisionerna i Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen, Revisionsberättelse
2018, daterad 2019-03-27
Beslutet skickas till
Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen
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Sollefteå kommun
Härnösands kommun
Revisionen
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§ 78

Dnr: KS 2019/297

Årsredovisning 2018 för direktionen i
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrland för år 2018
Slutlig beslutsinstans
Kommunfullmäktige
Beslut
I enighet med revisorernas bedömning, godkänna Årsredovisning 2018 för
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland
Ärendet
Årsredovisningen för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrland 2018 fastställdes av direktionen 2019-03-22.
Revisorerna har upprättat en revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018.
Revisorerna bedömer att direktionen har bedrivit verksamheten på ett i
huvudsak ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt. Bedömningen är att räkenskaper i allt väsentligt är rättvisande och
upprättade i enlighet med god revisionssed.
Revisorerna tillstyrker att direktionen samt de enskilda ledamöterna i
densamma beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
Utgående från revisionsberättelsens slutsatser, föreslås kommunfullmäktige
att godkänna kommunalförbundets årsredovisning för 2018.
Beslutsunderlag
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland,
Årsredovisning 2018, fastställd 2019-03-22
Revisorerna i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten
Västernorrland, Revisionsberättelse 2018, daterad 2019-04-08
PWC, Revisionsrapport granskning av årsredovisning, daterad 2019-04-10
Beslutet skickas till
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland
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Revisionen
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§ 79

Dnr: KS 2019/301

Ansvarsfrihet för direktionen i Kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland för år 2018
Slutlig beslutsinstans
Kommunfullmäktige
Beslut
I enlighet med revisorernas förslag bevilja direktionen samt de enskilda
ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
Ärendet
Revisorerna har upprättat en revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018.
Revisorerna bedömer att direktionen har bedrivit verksamheten på ett i
huvudsak ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt. Bedömningen är att räkenskaper i allt väsentligt är rättvisande och
upprättade i enlighet med god revisionssed.
Revisorerna tillstyrker att direktionen samt de enskilda ledamöterna i
densamma beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
Deltar ej i beslut
Malin Svanholm (S) meddelar jäv och deltar inte i beslutet.
Beslutsunderlag
Revisorerna i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten
Västernorrland, revisionsberättelse 2018, daterad 2019-04-08
Beslutet skickas till
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland
Revisionen
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§ 80

Dnr: KS 2019/223

Fördjupad ekonomisk prognos per april 2019
Slutlig beslutsinstans
Kommunfullmäktige
Beslut
1. Prognos efter aprilutfall 2019 godkänns.
2. Uppmana välfärds- och bildningsnämnderna att besluta om
ytterligare åtgärder i sina handlingsplaner för att anpassa
verksamheten till beslutad budgetram.
3. Uppmana samtliga nämnder att omgående vidta möjliga kort- och
långsiktiga åtgärder med syftet att bidra till att kommunens resultat
kan uppnå beslutade målnivåer.
Ärendet
Nämnderna har gjort ekonomiska prognoser grundade på april månads utfall
och Kramfors kommun har fortsatt stora verksamhetsmässiga och
ekonomiska utmaningar.
Den ekonomiska helårsprognosen visar ett negativt resultat på 53 mnkr,
vilket innebär ett budgetunderskott med 54,5 mnkr. Det innebär att
kommunens balanskravsresultat bedöms bli negativt och att
kommunfullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning inte uppnås.
Det är av största vikt att det långsiktiga arbetet med att ta fram, besluta och
genomföra handlingsplaner genomförs med största möjliga effektivitet.
Samtidigt så behöver ett prioriterat arbete med att vidta åtgärder för att
uppnå möjliga kortsiktiga effekter med ekonomisk återhållsamhet ske.
De huvudsakliga förklaringarna till budgetavvikelserna kommenteras nedan.
Välfärdsnämndens prognos ligger på minus 35,5 mnkr och det är en
förbättring med 4,8 mnkr i jämförelse med februariprognosen.
Bildningsnämnden har en negativ prognos om 23 mnkr, vilket är 2 mnkr
bättre än februariprognosen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

21(76)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-24
Kommunfullmäktige

Den huvudsakliga orsaken till de båda nämndernas underskott är att
effekterna av förvaltningarnas handlingsplaner bedöms att inte uppgå till de
belopp som krävs för att uppnå beslutad budget samt att verksamheterna inte
förmår driva verksamheten inom tilldelad budgetram.
Välfärdsnämndens förbättring av prognosen beror på att försörjningsstöd
bedöms uppnå ett bättre ekonomiskt utfall utifrån lägre volymer inom
verksamhetsutövningen.
Bildningsförvaltningens prognosförbättring grundar sig på en uppskattning
av att effekter av återhållsamhet får större effekt än tidigare bedömt.
Produktionsnämnden uppvisar en nollprognos, en förbättring med 0,8 mnkr
jämfört med tidigare prognos. Inom den så kallade finansförvaltningen så
beräknas skatter och bidrag ge ett budgetöverskott med 4 mnkr, och det är
också i sin helhet en förbättring i relation till februariprognosen.
Bedömning av åtgärder i handlingsplanerna
Prognosen (- 53 Mkr) tar inte hänsyn till beslut som inte har fattats till och
med den sista april. För främst bildningsnämnden finns konkreta åtgärder
som väntar på beslut och/eller verkställighet och bedömningen är att
nämnden kan reducera sitt underskott med ytterligare 9 mnkr under
innevarande år. För välfärdsnämnden är en försiktig bedömning ytterligare 4
mnkr vilket då pekar mot ett negativt resultat på – 40 mnkr eller ca: 13 mnkr
bättre än prognosen. Delårsbokslutet per den sista augusti kommer att ge ett
ger ett mer exakt svar.
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Driftsredovisning
Driftsredovisning
Nettokostnader tkr

Utfall
Jan-April
2018

Utfall
Jan-April
2019

Budget
Jan-April
2019

Budget
helår
2019

Prognos
helår
2019

Avvikelse
helår
2019

Välfärdsnämnd
Bildningsnämnd
Produktionsnämnd
Överförmyndarnämnd
Revisionen
Kommunstyrelse

200 153
153 385
3 647
744
334
65 741

190 826
162 080
13 714
1 005
247
61 509

177 685
156 960
10 677
1 047
512
64 724

514 059
427 074
28 169
3 084
1 537
187 379

549 559
450 074
28 169
3 084
1 537
187 379

-35 500
-23 000
0
0
0
0

Summa verksamheter

424 005

429 381

411 605

1 161 302

1 219 802

-58 500

-5 921

-2 024

3 154

9 090

9 090

0

418 085

427 357

414 759

1 170 392

1 228 892

-58 500

13 066
-480
0

13 696
-480
0

12 986
-480
0

38 959
-1 441
0

38 959
-1 441
0

0
0
0

430 670

440 573

427 265

1 207 910

1 266 410

-58 500

Finansförvaltning
Totalt
Övriga resultatsteg
Avskrivningar
Jämförelsestörande intäkt
Jämförelsestörande kostn
Verksamhetens nettokostnader enl RR
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Välfärdsnämnden
Ekonomisk redovisning med prognos
Kontoklass
Mnkr

Utfall
2018

Utfall Utfall
jan- jan-apr
apr
2019
2018
-190,0 -62,2
-41,8

Intäkter

Budget
jan-apr
2019

Budget Prognos Avvikelse
helår
helår
budget/
2019
2019
prognos
2019
-43,2 -129,8
-114,9
-14,9

Personalkostnader

514,8

178,1

158,6

160,7

462,1

452,3

9,8

Övriga kostnader

251,1

84,3

74,0

60,2

181,8

212,2

-30,4

Summa

575,9

200,2

190,8

177,7

514,1

549,6

-35,5

I budget för övriga kostnader ingår sparbetinget på 33,8 Mnkr.
Den ekonomiska redovisningen tom april visar på ett underskott med -13,1
mnkr. Helårsprognosen visar på ett underskott mot budget som uppgår till
cirka -35,5 Mnkr (bokslut 2018 -43,7 Mnkr).
Välfärdsnämnden gick in i 2019 med kostnader för beviljade insatser och
kända behov som översteg tilldelad ram med 33,8 Mnkr. Orsaken till detta
var i huvudsak att det ”överskott” som tidigare ersättningssystem för
ensamkommande barn (EKB) renderat, inte längre finns att tillgå för att
hantera ökade behov av insatser inom socialtjänsten. Många
orosanmälningar inom den sociala barn- och ungdomsvården, ett stort antal
barn placerade utanför det egna hemmet, behov av hemtjänst utöver budget,
konsultkostnader p.g.a. svårigheter att rekrytera är några exempel på sådana
insatser.
Redovisning per område
Område
Mnkr

VF Gemensamt

Utfall
2018

Utfall
Utfall
jan-apr jan-apr
2018
2019

Budget Budget
jan-apr helår
2019
2019

59,9

22,1

7,8

0,5

S/V/O

276,3

95,1

93,9

91,7

267,8

273,8

-6,0

FS

113,8

40,5

39,0

42,1

119,9

109,9

10,0

IFO

101,1

34,4

36,8

29,9

87,4

107,4

-20,0

27,3

8,1
13,4

13,5

38,4

38,1

+0,3

190,9

177,7

514,1

549,6

-35,5

VIA Not 1
KLH Not 2
Summa

575,9

200,2

Not 1: from 2019 ingår VIA i Bildningsförvaltningen
Not 2: 2018 ingick KLH under Gemensamt
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Kommentarer ekonomi
Prognosen visar ett underskott om 35,5 Mnkr. Orsaken till underskottet är i
huvudsak minskade intäkter från migrationsverket men här finns även
tidigare redovisade kostnadsökningar för exempelvis utredningar,
placeringar barn och unga, och enskilda ärenden som en del av förklaringen.
Det är både vanskligt och osäkert att dra slutsatser i en starkt behovsstyrd
verksamhet. Prognosen är därför behäftad med flera osäkerhetsfaktorer varav
behovsutvecklingen av hemtjänst och försörjningsstöd är några sådana. Även
placeringar av barn och unga och framför allt minskning av intäkter från
migrationsverket påverkar.
Välfärdsförvaltning GEM (- 19,8 Mnkr)
Då det i budget 2019 finns en differens mellan tilldelad ram och kända
kostnader på ca 20,5 Mnkr har ett generellt sparbeting lagts in med
motsvarande summa.
Stöd vård och omsorg SVO (- 6,0 Mnkr)
Området har ett sparbeting utlagt i budget på 8,0 Mnkr vilket inte kunnat
hanteras. Årseffekten av områdets åtgärder revideras ned till 5,2 Mnkr, vilket
skapar ett underskott på 2,7 Mnkr.
I budget finns även förväntade stimulansbidrag uppgående till 4,2 Mnkr från
Socialstyrelsens fortsatta äldresatsning. Dessa bidrag uteblir och bortfallet
skapar en oväntad nettokostnadsökning med motsvarande underskott om 1,5
Mnkr. 2,7 Mnkr av bortfallet bedöms kunna hanteras.
Volymen planerade timmar inom hemtjänsten ligger efter fyra månader ca
2,7% över förväntad nivå och verksamheten uppvisar ett underskott mot
budget. Åtgärder som syftar till att såväl förbättra produktivitet som reducera
volym är vidtagna men att i nuläget uttala sig om effekten är tillräcklig för
att hantera underskottet är alltför osäkert.
Verksamheten för särskilt boende har under årets första fyra månader
belastats med extrakostnader för personal, då processen för installation av
tekniska lösningar som skulle reducera behovet av nattpersonal drabbades av
förseningar i upphandlingsfasen. Detta arbete fortskrider nu enligt plan och
verksamheten uppvisar trots denna störning ett överskott mot budget.
Områdets arbete med att öka frisknärvaron fortsätter, men ambitionen att
reducera kostnaderna för sjuklöner har inte uppnåtts under årets första
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månader. I samband med februariprognos kommunicerade området att
korttidsfrånvaron varit högre än motsvarande period 2018, vilket också
återspeglades i redovisad kostnad för sjuklöner. Under mars och april har
situationen förbättrats och redovisad kostnad har legat under motsvarande
månader 2018. Ackumulerat perioden jan-apr avläses endast en marginell
skillnad mellan åren.
Funktionsstöd, FS (+10,0 Mnkr)
Område FS har ett sparbeting utlagd i budget på 3,0 Mnkr. Beräknat
överskott baseras dels på utfall till och med april där vidtagna åtgärder
kommer ge ytterligare effekt i helårsprognos och dels på lägre
personalkostnader framför allt inom boende enligt LSS för vuxna där lägre
behov, vakanser och annan frånvaro kommer att ge ett överskott. Även
ytterligare tjänster som senare kommer att bli vakanta under året och
bedömning är att ej besätta med vikarie har i denna prognos beaktats.
Individ och familjeomsorg, IFO (-20,0 Mnkr)
Område IFO har ett sparbeting utlagd i budget på 2 mnkr.
Placeringar har inte bara blivit fler utan även dyrare än budget samtidigt som
ett antal placeringar som Migrationsverket tidigare ersatt med faktisk
kostnad nu endast ersätts med schablon. Skälet till detta är att
Migrationsverket hänvisar till att endast LVU- liknande förhållande skall
råda för att de ska ersätta faktisk kostnad, en bedömning som bör vara
förbehållen socialtjänsten att göra.
Intäkter av återsökta vårdkostnader är högre än budget men dessa intäkter
har alltid en motsvarande kostnad bl.a. några extremt kostsamma
placeringar.
Kvalitetsledning och hälsa KLH (0,3 Mnkr)
Kvalitetsledning och hälsa prognostiserar ett överskott på cirka 0,3 mnkr. I
budget för 2019 finns en förväntad intäkt om 1,4 Mnkr från Socialstyrelsens
fortsatta äldre satsning. Denna intäkt uteblir och skapar således motsvarande
underskott. Intäktsbortfallet bedöms i dagsläget kunna hanteras genom
vakanta tjänster bland legitimerad personal.
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Åtgärder för att nå balans i budgeten och/eller effektivisera
verksamhet/ekonomi
Förvaltningschefen har av välfärdsnämnden uppdragits att revidera
handlingsplanen i sin helhet till 25 maj, varför inga åtgärder redovisas i
denna prognos.
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Bildningsnämnden
Ekonomisk redovisning med prognos
Övergripande redovisning och redovisning per område
Kontoklass
Mnkr

97,2

30,6

41,6

49,2

137,0

132,0

Avvikelse
budget/
prognos
2019
-5,0

Personalkostnader 313,3

116,4

131,5

127,6

335,7

350,7

-15,0

Intäkter

Utfall Utfall
Utfall Budget Budget Prognos
2018 jan-apr jan-apr jan-apr helår
helår
2018
2019
2019
2019
2019

Kostnader
Övriga kostnader

210,5

67,6

72,1

78,5

228,3

231,3

-3,0

Summa

426,6

153,4

162,0

157,0

427,1

450,1

-23,0

Område
Mnkr

Utfall
2018

Förvaltningschef

Utfall
Utfall Budget Budget Prognos Avvikelse
jan-apr jan-apr jan-apr helår
helår
budget/
2018
2019
2019
2019
2019
prognos
2019
0,9
-1,6
-5,6
-5,6
0

VC Förskola

31,2

31,9

89,7

95,2

-5,0

VC Grundskola

65,0

64,2

173,6

186,6

-13,0

VC Vux och AME

52,2

47,1

126,3

131,3

-5,5

Elevhälsa

7,3

8,2

23,6

23,6

0

Kultur

5,5

7,1

19,5

19,0

+0,5

162,0

157,0

427,1

450,1

-23,0

Totalt Bildning

426,6

153,4

Kommentarer ekonomi
Ingen jämförelse görs med utfallet på 2018, då det har skett en
omorganisation och nämnden har tillförts ny verksamhet och viss
verksamhet har flyttas till andra nämnder.
När budgeten färdigställdes för 2019 konstaterades det ett budgeterat
underskott om 25 mnkr. Dessa fördelades mellan de olika skolformerna med
förskola 6 mnkr, grundskola 14 mnkr och ”Vuxenutbildning och
arbetsmarknadsenheten” 5 mnkr.
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Förvaltningen har nu genomfört ett prognosarbete där samtliga chefer har
träffat ekonomerna och underlagen i form av barn/elever/studerande har
gåtts igenom tillsammans med ekonomin i övrigt. I huvudsak ser det ut som
det gjorde i samband med budgetarbetet, men återhållsamheten slår igenom
och därmed har de flesta verksamheter en förbättrad prognos jämfört med
lagd budget. Vilket syns genom att prognosen har förbättrats något till ett
underskott om 23 mnkr för 2019.
Förbättringen inom förskolan och grundskolan med cirka 1 mnkr inom varje
område beror främst på något lägre personalkostnader än budgeterat.
Förvaltningen är i slutfasen av att se över tjänsteplaneringen för nästa läsår,
vilket förhoppningsvis kan få ytterligare lite effekt på underskottet.
Även inom gymnasiet syns en förbättrad ekonomi, även om det här främst är
förknippat med ökade bidrag för t. ex. introduktionsprogrammen. Dock ser
det försämrat ut för övriga delar inom detta verksamhetsområde. Prognosen
påverkas negativt av effekterna av den av riksdagens beslutade budget för
2019, samt av att i prognosen har det tagits hänsyn till start av två nya YHutbildningar. Starten av dessa beslutas dock formellt sett först i slutet på maj
av Bildningsnämnden, men i prognosen har hänsyn tagits till en nettoeffekt
på 1,1 mnkr i försämrat resultat. Utöver detta har även tagits hänsyn till de
minskade statsbidragen till AME som en följd av beslut i riksdagen vilket
har försämrat det prognosticerade resultatet med 0,5 mnkr för 2019.
Åtgärder för att nå balans i budgeten och/eller effektivisera
verksamhet/ekonomi
Nedan redovisas den handlingsplan som är framtagen hittills. Förvaltningen
arbetar med att ta fram fler åtgärder och konsekvensbeskriva dem löpande,
och nedan handlingsplan uppdateras utefter det. Åtgärden att lägga ner
Ytterlännesskolan och att ändra Grämestaskolan till en F-3 skola är förslag
som tagits fram av förvaltningen och som processas politiskt just nu. Beslut
fattas preliminärt kring dessa på KF i juni.
Övriga åtgärder är beslutade av nämnden och håller på att verkställas.
I nuläget saknas förslag på åtgärder för motsvarande 9 mnkr för att
nämndens verksamhet ska vara i balans med den av kommunfullmäktige
fastlagda budgetramen.
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Handlingsplan 2019
Verksamhetsområde Förskola
Åtgärder inom området
Pedagogiska måltider riktlinjer
Verksamhetsområde
Grundskola
Åtgärder inom området
Pedagogiska måltider riktlinjer
Ytterlännesskolan,
nedläggning
Grämestaskolan, ändring till F3
Verksamhetsområde GVA
Åtgärder inom området
Körkortsutbildning inom
gymnasiet
Idrottsprofilerna inom
gymnasiet

Bedömd
Bedömd
Underskott
möjlig
beslutad
i budget
ekonomisk ekonomisk Effekt
2019
helårseffekt helårseffekt 2019
6 mnkr

Justerandes sign

Marginell
effekt

Marginell
effekt

0

0

Marginell
effekt

Marginell
effekt

0

14 mnkr

8,2

0

5,1

0

0
ej
beräknad
ej
beräknad

5 mnkr

Se över uppdrag från BAS
Uppstart nya YH-utbildningar
Övriga verksamheter
Åtgärder inom området
Minskning av folkbiblioteket
Minskning av Kulturskolan

Effekt
2020

1,3

1,3

0,5

1,3

Negativ
Ännu ej
bedömt
-1,1

0

0

0

-1,1

-1,1

-1,6

2
0,5

1,5
0,5

0,5
0,3

1,2
0,5

0 mnkr
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Totalt handlingsplanen, exkl
tidigare beslut

25 mnkr

16

2,2

0,2

1,4

Produktionsnämnden
Ekonomisk redovisning med prognos
Mnkr

Intäkter

Utfall janapr 2019

Budget
jan-apr
2019

Budget Prognos
Avvikelse
helår
helår
utfall/prognos
2019
2019

68,2

70,2

210,6

209,0

-1,6

Personalkostnader

20,6

21,4

60,4

59,8

0,6

Övriga kostnader

34,0

38,1

122,0

121,0

1,0

Summa

13,6

10,7

28,2

28,2

0,0

Kostnader

Redovisning per område
Produktionsnämnden
Mnkr

Utfall janapr 2019

Budget
jan-apr
2019

Budget Prognos
Avvikelse
helår
helår
utfall/prognos
2019
2019

Produktionsnämnd

0,1

0,1

0,4

0,4

0,0

Chef Produktionsförv

0,2

0,1

0,1

0,1

0,0

IT-avdelning

1,5

0,1

-0,3

0,2

-0,5

Kostavdelning

1,3

1,9

4,2

4,2

0,0

10,6

8,4

23,8

23,3

0,5

2,2

-0,2

-1,0

0,0

-1,0

Enhetschef, Avfall

-4,2

-1,6

-4,9

-6,4

1,5

Enhetschef, Gata/Park/väg

12,3

9,9

29,6

29,6

0,0

Enhetschef, Vattenverk

-4,3

-5,9

-18,5

-18,5

0,0

4,6

6,2

18,5

18,5

0,0

Teknisk avdelning

Enheter ingående i
Teknisk avdelning,
Mnkr
Enhetschef, tekniska

Enhetschef, VA-drift
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Kommentarer ekonomi
Inga budgetavvikelser väntas för själva nämnden eller för
förvaltningsgemensamma kostnader.
För IT-avdelningen väntas fortsatt ett underskott i förhållande till budget.
Den bedömningen som görs nu är att underskottet kan stanna på drygt 0,5
mnkr. Det är 0,1 mnkr sämre än den prognos som lämnades i februari. Det
sparbeting som blev en följd av att priset inte får höjas har inte verkställts.
Kostavdelningen lägger en prognos som ligger på budget. Det är en
försämring med 0,3 mnkr jämfört med prognosen i februari. Intäkterna
väntas nu bli lägre än budget men det balanseras av återhållsamhet som gör
att personalkostnaderna också blir lägre än budgeterat.
För den tekniska avdelningen väntas nu ett överskott inom
avfallsverksamheten på 1,5 mnkr. Det är avgifter för mottagna deponiposter
som ligger högre än budget. Det är svårt att göra prognoser eftersom det inte
finns några långsiktiga avtal inom området. Samtidigt har avdelningen ett
väntat underskott inom verksamhetsområde bostad och affärshus på 1,0
mnkr. Det är effekten av ökade kapitalkostnader i samband med investering i
tillbyggnad och ombyggnad av Frånö tjänstecenter. Avdelningens
sammantagna budgetavvikelse blir därmed ett överskott på 0,5 mnkr. Det är
en förbättring med 0,5 mnkr jämfört med prognosen i februari.
För nämnden som helhet lämnas nu en prognos på ett utfall som ligger på
budget. Det är 0,8 mnkr bättre än prognosen i februari.
Kommunstyrelsen
Ekonomisk redovisning med prognos
Övergripande redovisning och redovisning per område
Kontoklass

Utfall
2018

Mnkr
Intäkter

Utfall
janapr
2018

Utfall
Budget Budget Prognos Avvikelse
jan-apr jan-apr helår
helår
budget/
2019
2019
2019
2019
prognos
2019

-235,7

-75,3

-8,5

-7,5

-22,4

-22,4

0,0

Personalkostnader

115,2

39,0

23,6

25,1

68,6

68,3

0,3

Övriga kostnader

321,2

102,7

46,3

47,2

118,7

119

-0,3

Summa

200,7

66,4

61,5

64,7

187,3

187,3

0,0

Kostnader
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Område
Mnkr
Politik*

Utfall Utfall
Utfall Budget Budget Prognos Avvikelse
2018
jan- jan-apr jan-apr
helår
helår budget/
apr
2019
2019
2019
2019 Prognos
2018
2019
-

-

1,5

1,9

5,7

5,7

0,0

65,1

21,0

17,6

18,8

54,9

54,9

0,0

Teknisk avdelning*

23,0

7,5

-

-

-

-

-

Samhällsavdelning*

98,1

32,4

37,3

36,8

106,5

108,7

-2,2

HR-avdelning*

11,2

3,6

-

-

-

-

-

-

-

2,6

3,2

8,5

8,3

0,2

3,2

2,0

2,5

4,1

11,7

9,7

2,0

200,7

66,5

61,5

64,8

187,3

187,3

0,0

Kommunledningskontor*

Miljö & byggavdelning*
Kommundirektör
Totalt*

*På grund av organisationsförändring är årsjämförelse ej korrekt.
Kommentarer ekonomi
Det är svårt att jämföra siffror mellan 2018 och 2019 då omorganisationen
innebär att verksamheter tillkommit, lämnat och flyttats.
Prognosen för helåret är att budgeten totalt för Kommunstyrelsen hålls. Dock
så finns avvikelser inom olika delar som kräver åtgärder och återhållsamhet
inom hela kommunstyrelsen för att den totala årsprognosen skall uppnås.
Samhällsavdelningen har en negativ prognos. Det beror på att budgeten för
skolskjutsar samt landsbygdstrafik beräknas komma att överskridas, samt att
en oväntad kostnad på 0,9 mnkr avseende busskort 2017/2018 från Din Tur
belastar resultatet. För att hantera dessa negativa avvikelser kommer
kommunstyrelsens avdelningar gemensamt behöva hjälpas åt för att
helårsprognosen skall hållas. I väntan på beslut om vilka åtgärder som skall
vidtas så har dessa effekter tekniskt lagts hos kommundirektören.
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Resultat-, balansräkning och investeringsredovisning
Resultaträkning kommunen (tkr)

Verksamhetens intäkter

Utfall

Utfall

Budget

Budget

Prognos

Avvikelse

Jan-April

Jan-April

Jan-April

helår

helår

budget/prognos

2018

2019

2019

2019

2019

2019

134 541

174 055

-552 643

-601 428

-13 066

-13 696

-12 986

-38 959

-38 959

480

480

480

1 441

1 441

0

-430 688

-440 589

-427 265 -1 207 910 -1 266 410

-58 500

Skatteintäkter

280 259

284 832

285 066

855 199

852 394

-2 805

Generella statsbidrag netto

120 190

119 674

118 070

354 211

361 122

6 911

917

3 141

1 733

5 200

5 200

0

-1 434

-1 616

-1 733

-5 200

-5 200

0

-30 757

-34 559

-24 128

1 500

-52 894

-54 394

-30 757

-34 559

-24 128

1 500

-52 894

-54 394

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Jämförelsestörande poster
Verksamhetens nettokostnader

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära

480 585

0

-584 924 -1 650 977 -1 709 477

170 165

480 585

-58 500
0

poster
Extraordinära poster
Resultat
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Balansräkning kommunen (tkr)
2019-04-30

2018-12-31

2018-04-30

542 318
30 130

543 205
33 076

525 961
30 972

Tillgångar
Anläggningstillgångar
- Mark, byggnader o tekniska anläggningar
- Maskiner och inventarier
- Finansiella anläggningstillgångar

79 858

79 858

79 758

652 306

656 138

636 691

4 377
126 661
93 414

4 377
124 241
153 236

5 066
99 111
108 144

Summa omsättningstillgångar

224 452

281 853

212 321

Summa tillgångar

876 758

937 991

849 012

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget k apital

293 800

328 359

349 589

-34 559

-51 987

-30 757

- Avsättningar för pensioner o likn. förpliktelser

89 811

87 652

74 719

- Andra avsättningar

57 448

55 547

42 768

Summa avsättningar

147 258

143 198

117 487

- Långfristiga skulder

165 008

166 865

130 578

- Kortfristiga skulder

270 692

299 569

251 358

Summa sk ulder

435 700

466 434

381 936

Summa Eget kapital, avsättningar

876 758

937 991

849 012

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
- Förråd, exploateringsfast
- Kortfristiga fordringar
- Kassa och bank

därav periodresultat
Avsättningar

Skulder

och skulder
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Investeringsredovisning
Investeringar tkr

Redovisat Redovisat Budget
Jan-Apr Jan-Apr helår 1)
2018
2019
2019

Avvikelse
helår
2019

Välfärdsnämnden
Bildningsnämnden
Produktionsnämnden
Kommunstyrelsen

686
9
0
13 714

247
0
8 941
195

1 800
3 800
42 297
14 961

0
0
0
0

Totalt

14 410

9 383

62 858

0

1) Inklusive tilläggsbudget enligt beslut KS § 49 2019-04-09

Ekonomi och finansiering

Beslutet bedöms inte få några ekonomiska konsekvenser.
Måluppfyllelse

Prognosen är del av kommunens uppföljningsarbete och kommer att bidra
till att målet om god ekonomisk hushållning nås.
Samråd

Det ekonomiska utfallet/prognosen har presenterats i samverkanskomitten.
Yttrande
Bengt Sörlin (SD), Rainor Melander (S) och Jan Sahlén (S) yttrar sig
Yrkande
Rainor Melander (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Beslutsunderlag
Sammanställning av prognos efter utfall i april 2019 daterad 2019-05-21,
Dnr KS 2019/223
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Revisionen
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§ 81

Dnr: KS 2019/146

Årsbudget 2020 med flerårsplan 2021-2022 för
Kramfors kommun
Slutlig beslutsinstans
Kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar följande
1. Fastställa ramen för revisorernas anslag för granskning av
kommunens verksamhet samt för lekmannarevision av bolag och
stiftelser till 1.437.000 kronor.
2. Upprättat förslag till drift-, investerings-, resultat-, betalnings- och
balansbudget för år 2020 fastställs.
3. Kramfast AB:s investeringsnivå i kommunens verksamhetslokaler för
2020 fastställs till 7 400 000 kr. För de investeringsprojekt som görs i
kommunens verksamhetslokaler ska beslut tas i kommunstyrelsen
innan igångsättande.
4. Respektive nämnd får i uppdrag att fatta de kompletterande beslut
som krävs för att komma i den ram som ges i driftbudgeten.
5. Utdebiteringen fastställs för år 2020 till oförändrat 23,14 kronor per
skattekrona.
6. Till kommunfullmäktiges förfogande för lönereserv avseende
löneökningar 2020 anvisa 18.250.000 kr.
7. Maximal låneram för kommunstyrelsen fastställs till 220.000.000 kr.
8. Fr. o. m. 2019-07-01 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 % .
9. Fr. o. m. 2019-07-01 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
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kostnader med totalt högsta lånebelopp beräknade på skuldebrevens
ursprungliga lånebelopp varav 275.340.000 kr mot borgensavgift
med 0,3 %.
10. Fr. o. m. 2019-07-01 såsom för egen skuld ingå borgen för
54.300.000 kr gällande låneförpliktelser i Kramfors Mediateknik AB
upp till ett högsta lånebelopp om 54.300.000 kr jämte därpå löpande
ränta och kostnader beräknade på skuldebrevens ursprungliga
lånebelopp varav 54.300.000 kr mot borgensavgift med 0,3 %.
11. Fr. o. m. 2019-07-01 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 %.
12. Fr. o. m. 2019-07-01 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
500.000 kr samt Höga Kusten Airport AB 5.000.000 kr.
Reservation
Svante Ivarsson (L) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Bo Grafström (KD) reserverar sig till förmån för Svante Ivarssons (L)
yrkande.
Gunnel Nordin (SD), Ove Källström (SD), Stefan Bergman (SD), Bengt
Sörlin (SD) reserverar sig till förmån för Bengt Sörlins (SD) yrkande.
Ärendet
Ett förslag till budget bifogas.
Budgetförslaget innebär att Välfärdsnämnden, Bildningsnämnden och
Kommunstyrelsens ramar minskar med 5 mnkr vardera jämfört med budget
2019. Produktionsnämndens ram minskar med 1 mnkr gentemot budget
2019.
Revisionens budget

Förslaget till revisionsbudget är i enlighet med presidieberedningens förslag.
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Borgensramar och interna limiter

Förslaget till borgensramar och checkräkningslimiter för de helägda bolagen
är enligt den anpassning som beslutades i april 2019 utifrån de förändringar
som bolagsfissionen medförde.
Måluppfyllelse

I budgetdokumentet beskrivs metodiken för hur arbetet med måluppfyllelse
ska ske.
Samråd

Ärendet behandlades vid samverkansrådet 2019-05-24.
Yttrande
Jan Sahlén (S) Ida Stafrin (C), Bo Grafström (KD), Bengt Sörlin (SD),
Svante Ivarsson (L), Jon Björkman (V) Anna Strandh Proos (M) Johanna
Zidén (M), Robert Larsson (S) yttrar sig
Yrkande
Jan Sahlén (S), Ida Stafrin (C), Jon Björkman (V), Anna Strandh Proos (M),
Rainor Melander (S), Johanna Zidén (M), Robert Larsson (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut
Svante Ivarsson (L) lämnar ett skriftligt tilläggsyrkande ”Årsbudget för 2020
bör kompletteras med en uttalad ambition om en utvecklad kompetens inom
ledarstaben med närmaste chefer för att säkerställa en utveckling där den
kommunala planeringen med tydlighet värnar om hela kommunen särskilt
landsbygdsdelarna och deras potential. Det är på landsbygden som de små
arbetsskapande företagen uppstår och de behöver samma samhällsservice
som centralorten i Kramfors. Ingen företagare satsar på en ort eller bygd
där man avlövat all samhällsservice inklusive skola. Det behövs en ökad
tydlighet i vad de styrande politikerna vill med landsbygden och dess
befolkning.
Jan Sahlén (S) yrkar avslag på Svante Ivarssons (L) tilläggsyrkande
Bengt Sörlin (SD) yrkar avslag på punkt 2 i beslutet.
Propositionsordning
Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till
kommunstyrelsens förslag och bifall Bengt Sörlins (SD) förslag.
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Propositionsordningen godkänns. Ordförande finner att fullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Särskild propositionsordning
Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till Svante
Ivarssons (L) tilläggsyrkande och på bifall till Jan Sahléns avslagsyrkande.
Propositionsordningen godkänns. Efter ställd proposition finner ordförande
att kommunfullmäktige har beslutat avslå Svante Ivarssons (L)
tilläggsyrkande.
Beslutsunderlag
Budgetdokumentet ”Budget 2020 med planåren 2021-2022”, KS 2019/146.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Revisorerna
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§ 82

Dnr: BN 2019/273

Kramfors förskolor och skolor i framtiden – förändrad
skolorganisation
Slutlig beslutsinstans
Kommunfullmäktige
Beslut
1. Ytterlännässkolan läggs ner från hösten 2020
2. Grämestaskolan görs till en F-3-skola från hösten 2020
Reservation
Gunnel Nordin (SD), Ove Källström (SD), Bengt Sörlin (SD), Stefan
Bergman (SD), Anna Strandh Proos (M), Johanna Zidén (M), Mario
Trümper (M), Peder Svensson (C), Clyde Lindström (C), Birgitta Widerberg
(C), Ann-Christine Näsholm (C), Christina Olofsson (V), Bo Grafström
(KD) reserverar sig mot beslutet.
Svante Ivarsson (L) reserverar sig mot beslutet med en skriftlig reservation.
Reservationen finns diarieförd med diarienummer BN 2019/273
Ärendet
2017 genomfördes första utredningen Kramfors förskolor och skolor i
framtiden med mål att formulera hur skolor och förskolor framöver bör
organiseras för att på bästa sätt möta framtidens behov både vad gäller
pedagogiska utmaningar och strukturella, ekonomiska utmaningar.
2018 gav Barn- Kultur- och Utbildningsnämnden förvaltningen uppdraget att
ta utredningen ett steg vidare och applicera resultatet av första utredningen
på dagens och den överblickbara framtidens situation i Kramfors kommun.
Kommunens ekonomiska läge i kombination med ett tufft rekryteringsläge
har dessutom stärkt behovet av att göra strukturella förändringar för att
kunna garantera en likvärdig utbildning till alla i kommunen.
Skolans uppdrag att tillhandahålla kvalitativ utbildning till barn och elever är
ett kärnuppdrag. Staten formulerar utbildningens innehåll och kommunen
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eller annan huvudman organiserar utbildningen med krav på att leverera
kvalitet.
När elevantal går ner och de ekonomiska medlen inte räcker till samma
organisation som tidigare är det en stor risk att det blir konflikt mellan å ena
sidan viljan att behålla skolorganisationen (=skolhusen) och å andra sidan att
behålla kvaliteten i verksamheten genom god tillgång till kompetens.
Utredningen föreslår att Ytterlännässkolan läggs ner från hösten 2020 och att
eleverna från Bollstaskolan går till Gudmundråskolan under högstadiet samt
att eleverna från Nylandsskolan gör sin högstadietid vid Högakustenskolan.
Utredningen föreslår vidare att Grämestaskolan blir en F-3-skola och att
några förskoleavdelningar, med reservation för att nödvändiga anpassningar
är rimliga, också flyttar in i skolan. Då blir Skarpåkersskolan och
Grämestaskolan två systerskolor som tillsammans skickar sina elever vidare
till Kramforsskolan.
När det gäller förskolorna pågår ett omställningsarbete från en-avdelningsförskolor till fler-avdelningsförskolor. Närmast i tiden ligger
utredningsuppdragen att bygga om Powerhouse på Vallen till en 4avdelningsförskola och flytta in några förskoleavdelningar i Grämestaskolan.
Inga beslut kommer att tas innan utredningarna är klara och visar att det är
kloka investeringar att göra.
Ekonomi och finansiering

Vid ett minskat elevunderlag minskas förbrukningskostnaderna för
lärverktyg och måltider. Går det inte att minska mängden personal, t ex
p.g.a. att undervisningsgrupperna är små och varje undervisningsgrupp
måste ha en pedagog, så är den minskningen inte i paritet med minskningen
av utbetalad skolpeng. Det medför att underskottet på berörd enhet istället
växer och den ekonomiska situationen för nämnden förvärras.
För att det ska kunna skapas några reella ekonomiska fördelar med en
nedläggning finns det en grundförutsättning som måste uppfyllas. Eleverna
på den skolenheten måste få plats på en annan enhet UTAN att det behöver
skapas fler klasser. Uppfylls detta, innebär det att eleverna ryms in i en
befintlig organisation, samtidigt som de tar med sig en intäktssida till den
nya enheten i form av "skolpeng".
I de förslag som utredningen räknat på är detta situationen i en del årskullar
medan andra årskullar kräver en utökad klassorganisation. Det innebär att
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delar av personalkostnaderna i beräkningen lyfts över till mottagande skola.
Ingen utbildad pedagog kommer att sägas upp.
Måluppfyllelse

Då antalet pedagoger i förhållande till antalet elever kommer att behållas
kommer eleverna att få likvärdig undervisning. Möjligheten att få behöriga
lärare ökar och då läraren är den i särklass viktigaste faktorn för elevernas
måluppfyllelse skapas förutsättningar för en god lärmiljö för framtida elever.
Samråd

Samråd har skett med kommunens förskolechefer, rektorer och
förvaltningens ledningsgrupp kontinuerligt under utredningsåret. På
enhetsnivå har personaldialoger genomförts under hösten och i vår.
Medborgardialoger har hållits på 4 orter vid 3 tillfällen på varje ort.
Yttrande
Thomas Näsholm (S), Hans Hedlund (C), Mario Trümper (M), Bo Grafström
(KD), Eva Tånneryd (V) Ida Stafrin (C), Peder Svensson (C), Ann-Christine
Näsholm (C), Jon Björkman (V), Christina Olofsson (V), Rainor Melander
(S), Svante Ivarsson (L), Birgitta Widerberg (C), Bengt Sörlin (SD), Malin
Svanholm (S), Svante Jönsson (V), Gudrun Sjödin (S), Robert Larsson (S)
yttrar sig
Yrkande
Thomas Näsholm (S), Eva Tånneryd (V), Ida Stafrin (C), Jon Björkman (V),
Rainor Melander (S), Jan Sahlén (S) Malin Svanholm (S), Svante Jönsson
(V), Gudrun Sjödin (S), Robert Larsson (S) yrkar bifall till
bildningsnämndens förslag till beslut
Mario Trümper (M) yrkar på återremiss med följande motivering:
”Vi yrkar på en återremiss av ärende 13 med anledning av att man förbisett
att ta upp de eventuella samhällskonsekvenser det kan medföra att förändra
skolhusorganisationen i Grämesta och Ytterlännäs. Vidare saknas
redogörelse hur man ska lösa olika praktiska problem och situationer som
en omorganisation medför.
Vi yrkar därför:
Att ärendet återremitteras.
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Att förvaltningen får i uppdrag att göra en risk och konsekvensanalys med
hänsyn till hur samhället påverkas vid en avveckling av lokal skola.
Att utreda en flytt av årskurs 6 från Bollstaskolan samt Nylandsskolan till
Ytterlännäs med tillhörande risk-, och ekonomisk konsekvensanalys.
Att utreda vilka konsekvenser en flytt av årskurs 4-6 i Grämesta till
Kramforsskolan får för eleverna.
Att göra en risk och konsekvensanalys över om lokalerna på Kramforsskolan
räcker till för elever från Grämesta i och med att Särskolans elever ökar och
man delar lokaler med Särskolan.
Att utreda om det bli några kostnadsökningar gällande iordningställande av
lokaler, kök etc.
Att redovisa på vilket sätt man planerar att tillgodose behovet av
undervisning i moderna språk.
Att redovisa utförlig beräkning gällande eventuellt ökade kostnader för
skolskjutsar, samt en konsekvensanalys gällande hur längre restid påverkar
eleverna.
Att redovisa hur Gudmundråskolan ska förändra sin verksamhet då de om 5
år kommer ha 100 färre elever enligt prognos.
Att ärendet därefter åter tas upp för beredning i KS.”
Bo Grafström (KD), Peder Svensson (C), Ann-Christine Näsholm (C),
Svante Ivarsson (L), Birgitta Widerberg (C), Bengt Sörlin (SD) yrkar på
bifall till Mario Trümpers (M) återremissyrkande.
Mario Trümper (M) och Christina Olofsson (V) yrkar på avslag till
bildningsnämndens förslag till beslut.
Rainor Melander (S), Jan Sahlén (S), yrkar på avslag på återremissyrkandet.
Särskild propositionsordning
Ordförande meddelar att särskild proposition ställs på bifall eller avslag till
återremissyrkandet. Propositionsordningen godkänns
Ordförande finner att kommunfullmäktige avslår återremissyrkandet.
Votering begärs. Ordförande meddelar följande propositionsordning
Ja – röst för att bifalla återremissyrkandet
Nej- röst för att avslå återremissyrkandet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

44(76)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-24
Kommunfullmäktige

Voteringsresultat
Med 25 nej-röster, 13 ja-röster och 2 som avstår beslutar
kommunfullmäktige att avslå återremissyrkandet.
Propositionsordning
Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till
bildningsnämndens förslag och på bifall till avslagsyrkandet.
Propositionsordningen godkänns. Efter ställd proposition finner ordförande
att kommunfullmäktige bifaller bildningsnämndens förslag.
Beslutsunderlag
190502 Utredning Kramfors förskolor och skolor i framtiden dnr 2019/272
Bildningsnämnden 2019-05-22 § 46
Ks 190611 § 89 Yttrande avseende bildningsnämndens beslut
Beslutet skickas till
Bildningsnämndens chefer
Kommunstyrelsen
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§ 83

Dnr: KS 2019/365

Svar på interpellation om skattehöjning 2020
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 (L) har lämnat in en interpellation till Jan Sahlén (S),
kommunstyrelsens ordförande. Interpellationen och svaret är diarieförda med
diarienummer KS 2019/365.
Beslutsunderlag
Svante Ivarsson (L) interpellation daterad 2019-05-20
Interpellationssvar till Svante Ivarsson (L) daterad 2019-06-18
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§ 84

Dnr: KS 2019/396

Svar på interpellation om bostäder för grupper med låg
inkomst
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 (L) har lämnat in en interpellation till Jan Sahlén (S),
kommunstyrelsens ordförande. Interpellationen och svaret är diarieförda med
diarienummer KS 2019/396.
Yttrande
Gudrun Sjödin (S) yttrar sig
Beslutsunderlag
Svante Ivarsson (L) interpellation daterad 2019-06-07
Interpellationssvar till Svante Ivarsson (L) daterad 2019-06-18
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§ 85

Dnr: KS 2019/363

Svar på interpellation om koldioxid
Slutlig beslutsinstans
Kommunfullmäktige
Beslut
Lägga interpellationen och svaret med godkännande till handlingarna.
Ärendet
Interpellant: Svante Ivarsson (L)
Svarande: Rainor Melander (S), produktionsnämndens ordförande
Svante Ivarsson (L) har lämnat in en interpellation till Rainor Melander (S),
produktionsnämndens ordförande. Interpellationen och svaret är diarieförda
med diarienummer KS 2019/363.
Beslutsunderlag
Svante Ivarsson (L) interpellation daterad 2019-05-20
Interpellationssvar till Svante Ivarsson (L) daterad 2019-06-17
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§ 86

Dnr: KS 2019/364

Svar på interpellation om IT-säkerhet socialtjänsten
Slutlig beslutsinstans
Kommunfullmäktige
Beslut
Lägga interpellationen och svaret med godkännande till handlingarna.
Ärendet
Interpellant: Svante Ivarsson (L)
Svarande: Gudrun Sjödin (S), välfärdsnämndens ordförande
Svante Ivarsson (L) har lämnat in en interpellation till Gudrun Sjödin (S),
välfärdsnämndens ordförande. Interpellationen och svaret är diarieförda med
diarienummer KS 2019/364.
Beslutsunderlag
Svante Ivarsson (L) interpellation daterad 2019-05-20
Interpellationssvar till Svante Ivarsson (L) daterad 2019-05-27
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§ 87

Dnr: KS 2019/245

Svar på motion klart vatten
Slutlig beslutsinstans
Kommunfullmäktige
Beslut
Avslå motionen.
Ärendet
Bo Grafström (KD) har den 19 mars 2019 lämnat in en motion. Motionen rör
vattenförsörjningen och en beredskap för framtida vattenbrist. Bo föreslår att
kommunen ska upprätta en beredskapsplan för framtida vattenbrist och
undersöka möjligheten att använda sötvattenstunneln för framtida
vattenförsörjning i kommunen samt att kunna leverera vatten till
grannkommunen Härnösand. Motionen finns tillgänglig i sin helhet i diariet
(KS 2019/245).
I den kommande VA-planen för Kramfors kommun ska det finnas en
nödvattenplan som handlar om försörjningen av dricksvatten vid olika
krisscenarier.
Idag kan vi inte betrakta sötvattentunneln som en resurs eftersom vi dels inte
känner till hur skicket är på den och dels inte äger tunneln. Tidigare
undersökningar av kvaliteten på vattnet har också pekat på att vi inte kan
minska behandlingen av råvattnet, utan att samma process som Östby
levererar idag är nödvändig. Skicket på tunneln från Väja till Kramfors är
okänt och det kräver en egen utredning.
Östby vattenverk är i dagsläget Kramfors största vattenverk och det är en
anläggning med hög kapacitet som moderniserades 2016 – 2017.
Idag är Härnösand och Kramfors sammankopplade rent fysiskt vilket betyder
att de norra delarna av Härnösands kommun liksom de södra delarna av
Kramfors kan försörjas temporärt av vatten från Kramfors respektive
Härnösand. Om ett större område ska försörjas måste överföringsledningarna
dimensioneras om.
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Samråd

Peter Levin, Teknisk chef
Margareta Fällström, Säkerhets- och telekomstrateg
Yttrande
Bo Grafström (KD) yttrar sig
Beslutsunderlag
Bo Grafströms (KD) motion daterad den 19 mars 2019.
Beslutet skickas till
Bo Grafström (KD)
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§ 88

Dnr: KS 2019/212

Svar på motion om fortbildning av förskolelärare
Slutlig beslutsinstans
Kommunfullmäktige
Beslut
Avslå motionen.
Ärendet
Mark Collins (-) har lagt en motion om fortbildning av förskolelärare,
motionen finns diarieförd i ärende KS 2019/212.
Mark Collins förslag innebär att bildningsnämnden skall avsätta medel för
fortbildning av behöriga förskolelärare, att de ska ha tillgång till tjänsteresor
varsomhelst i världen där ny progressiv förskoleverksamhet äger rum för att
studera verksamheten och sprida de nya kunskaperna i Kramfors. Resorna
ska motiveras i detalj och vid hemkomsten skall föreläsningar ges. Särskilda
lösningar vid multikulturella skolor, närproducerad mat, IT-lösningar såsom
telepresens och annat som ger förälder mer kontroll och insyn över barnets
vardag mm. skall leda till Sveriges mest progressiva förskoleverksamhet.
Förslaget rör områden som rektorer/förskolechefer har beslutanderätt över.
Att generellt erbjuda förskollärare obegränsade fortbildningsresor kan
innebära stora kostnader och problem i planeringen av verksamheten.
I den mån det kan finnas ekonomiska bidrag att söka för internationella
kontakter eller andra studiebesök, som ligger i linje med verksamhetens
behov och planering, kommer bidraget att sökas. Kramfors förskolor är i
framkant när det gäller digitala lösningar och Kostenheten har miljö och
hälsa som angelägna och viktiga perspektiv vid upphandling.
Samråd

Ulrika Hurdén, Förvaltningschef bildningsförvaltningen
Beslutsunderlag
Mark Collins (-) Motion om fortbildning av förskolelärare
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Beslutet skickas till
Mark Collins (-)
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§ 89

Dnr: KS 2019/243

Svar på motion om mätning av partikelhalten i skolorna
Slutlig beslutsinstans
Kommunfullmäktige
Beslut
Avslå motionen.
Ärendet
Mark Collins (-) har den 21 mars 2019 lämnat in en motion, OVK skyddar
inte barnens hälsa. Motionen rör mätning av partikelhalten i skolorna.
Mark föreslår att ventilationen i skolorna ska kontrolleras rutinmässigt för
partikelhalten i luften och vid val av nyttjandegrad av lokaler skall dessa
mätningar beaktas. Han anför i motionen att OVK(Obligatorisk
ventilationskontroll) inte skyddar barnens hälsa eftersom små partiklar
släpps igenom.
Krav på att utföra OVK har funnits sedan 1991. Obligatorisk
ventilationskontroll görs regelbundet i alla skolor. Syftet är att visa att
ventilationen fungerar som avsett samt att föreslå eventuella
energihushållningsåtgärder utan att försämra inomhusmiljön. Att OVK är
utförd och godkänd innebär inte att byggnaden är fri från
inomhusmiljöproblem. Det är många parametrar som styr hur inomhusmiljön
är och uppfattas av sina brukare.
Koncentrationen av luftburna partiklar inomhus beror bland annat på
partikelhalten utomhus, ventilationssystem, luftfilter, luftflöden,
persontäthet, aktivitet i rummet och uppvirvling av damm, processer och
inredning som genererar partiklar samt städningen.
Partiklar i luften har en hälsopåverkan men det finns inga rikt-eller
gränsvärden inomhus. Det finns med andra ord ingen partikelhalt att
eftersträva i inomhusmiljön. Partikelhalten varierar ofta stort med vilken
verksamhet det är i skolsalen för tillfället. Att mäta partiklar kan göras på
många olika sätt beroende på vad man har för frågeställning. En generell
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regelbunden partikelmätning i alla skolor skulle inte ge någon vägledning
eller bedömningsgrund för åtgärder.
Däremot är det ur hälsosynpunkt viktigt att minimera partikelhalten såväl
inom- som utomhus. Samt att regelbundet ha en fastighetssyn där man går
igenom byggnadens vatteninläckage och fuktskador, emissioner från
mikrobiell tillväxt-byggnadsmaterial-inredning-aktiviteter, föroreningar via
ventilationen, otillräcklig ventilation, inomhustemperatur, avvikande lukter
samt inte minst uppmärksamma brukarnas eventuella besvärsbeskrivning
och besvärshistorik. Den dagliga städningen och personbelastningen i varje
rum har också betydelse för inomhusmiljön.
En allmän luftanalys kan aldrig ersätta en inomhusmiljöutredning.
Fastighetssyn sker i dagsläget vartannat år i skollokalerna och tillsyn görs av
Miljö och bygg vart tredje år.
Samråd

Per Eriksson, VD Krambo Bostads AB
Magnus Zeilon, miljöinspektör
Beslutsunderlag
Mark Collins (-) motion daterad den 21 mars 2019.
Beslutet skickas till
Mark Collins (-)
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§ 90

Dnr: KS 2018/746

Svar på motion ”Elektroniska körjournaler”
Slutlig beslutsinstans
Kommunfullmäktige
Beslut
Avslå motionen
Ärendet
Produktionsnämnden har behandlat ärendet och beslutade (190417 § 18) att
föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Liberalerna har genom Svante Ivarsson lämnat in en motion i
kommunfullmäktige 18-11-26 § 178 där man föreslår att samtliga
leasingbilar tillhörande Kramfors kommun ska utrustas med elektronisk
körjournal. Motionären menar att detta skulle innebära att kostnaderna för
leasingbilar och antalet arbetstimmar kan minskas.
Idag har Kramfors kommun ca 210 bilar varav 11 bilar som finns i poolen
redan är utrustade med denna typ av utrustning. Ytterligare två bilar finns i
tekniska avdelningens verksamhet.
Grovt uppskattat kommer det att kosta 200000 till 250000 kr per år att
genomföra utrustandet, alltså att köpa/hyra hårdvaran och den månatliga
abonnemangskostnaden.
En elektronisk körjournal loggar hela tiden hur en bil rör sig, var den finns
just nu. För att kontrollera hur bilen används kan man alltså övervaka den
genom att följa bilens väg i realtid eller följa upp senare och se vilka adresser
den varit på. Det medför alltså att det blir lättare att bevisa att man använt
bilen i tjänsten och inte privat.
En elektronisk körjournal möjliggör en del tidsvinst eftersom man inte måste
uppge sträckan eller destinationen men syftet med resan måste alltid anges.
I motionen anges att i andra kommuner har körsträckorna kunnat reduceras
och därmed underhållskostnaderna. Här måste man istället ha en bra
ruttplaneringsverktyg eftersom det är viktigare att kunna planera en rutt än
att följa upp den senare. Övervakning av kommunens bilflotta i realtid är en
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dyr lösning om det ska ske hela tiden och ställas mot ett optimalt vägval.
Vad gäller reduceringen av användandet av fordon är det önskvärt men inte
åtkomligt via körjournal.
En elektronisk körjournal öppnar för en del andra möjligheter som
positionering när bilen har stannat eller råkat ut för någon olycka och vid
stöld kan bilen lokaliseras.
Yttrande
Svante Ivarsson (L), Jon Björkman (V), Rainor Melander (S), Robert
Larsson (L) yttrar sig
Yrkande
Svante Ivarsson (L) yrkar bifall till motionen
Jon Björkman (V), Rainor Melander (S), Robert Larsson (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut
Propositionsordning
Ordförande meddelar att propositionen kommer ställas på bifall till
kommunstyrelsens förslag och på bifall Svante Ivarssons (L) bifallsyrkande.
godkänns.
Propositionsordningen godkänns.
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar att
bifalla kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Motion, Svante Ivarsson (L), daterad 2018-11-10
Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen
Motionären
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§ 91

Dnr: KS 2017/645

Svar på motion om solel, Kramfors Kraft – en hållbar
kommun
Slutlig beslutsinstans
Kommunfullmäktige
Beslut
Bifalla motionen.
Ärendet
Centerpartiet lämnade in en motion där de föreslår att uppdra till
”kommunstyrelsen att utreda möjligheten att investera i solel”.
Utredningsförslaget är god idé men enligt sakkunniga i ämnet är fortfarande
investeringskostnaderna för höga gällande solceller och solpaneler. Med det
låga elpriset som råder blir återbetalningstiden allt för lång.
Krambo har svarat att de inte har några planer att installera solceller i närtid.
De arbetar kontinuerligt med andra enklare åtgärder som ger större
elbesparing än vad solceller skulle göra. Däribland utbyte av
kvicksilverlampor och gamla cirkulationspumpar.
Både Krambo och kommunen (produktionsnämnden) har en pågående
omvärldsbevakning och följer utvecklingen men en enklare utredning skulle
ge ett bättre kunskapsunderlag och en samlad översikt över såväl teknik som
ekonomi och miljönytta.
Förslaget är därför att motionen bifalls och att kommunstyrelsen får
uppdraget att hålla i utredningen som bör involvera såväl
produktionsnämnden som kommunens fastighetsbolag.
Ekonomi och finansiering

En bedömning är att utredningen kommer att behöva ca: 200 arbetstimmar
vilket då motsvarar en kostnad på 150 – 200 Tkr.
Måluppfyllelse

Motionen ligger väl i linje med den så kallade viljeinriktningen där bland
annat hållbarhet är ett prioriterat utvecklingsområde.
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Samråd

Krambo, Kramfast och produktionsnämnden
Yttrande
Ida Stafrin (C) yttrar sig
Yrkande
Ida Stafrin (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Centerpariet, Motion, 2017-12-04, KS 2017/645
Beslutet skickas till
Centerpartiet
Kommunstyrelsen (Samhällsavdelningen)
Produktionsnämnden
Krambo
Kramfast
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§ 92

Dnr: KS 2019/349

Medborgarförslag om insektshotell och insektsvatten
Slutlig beslutsinstans
Kommunfullmäktige
Beslut
Överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendet
Stefan Lindkvist har lämnat in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige
i Kramfors.
Stefan Lindkvist förslag är att:
Insektsdöden är att allvarligt hot mot mänsklighetens fortlevnad. Kramfors
kommun bör sätta ut ett stort antal insektshotell som säkrar överlevnaden av
de så viktiga insekterna. Kommunen bör också anlägga ett antal
insektsvatten där insekterna kan få friskt vatten.
Som motivering till detta anges:
-

-

Insektshotell är mycket enkla och billiga att anlägga tex genom man
sammanfogar ett antal bamburör av olika storlek där insekterna kan
vara.
Insektsvatten är också enkla att tillverka. Skål med vatten som byts ut
samt kulor av olika färger som attraherar insekterna.

Medborgarförslaget finns att ta del av via kommunstyrelsen diarium (KS
2019/349).
Beslutsunderlag
Stefan Lindkvist, medborgarförslag daterat 2019-05-12. Dnr: KS 2019/349
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

60(76)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-24
Kommunfullmäktige

§ 93

Dnr: KS 2019/348

Medborgarförslag- inrätta en digital social valuta
Slutlig beslutsinstans
Kommunfullmäktige
Beslut
Överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendet
Christian Lindström har lämnat in ett medborgarförslag till
kommunfullmäktige i Kramfors.
Christian Lindströms förslag är att:
Inrättande av en ny digital social valuta som bygger på s.k. "time banking".
Medborgarförslaget finns att ta del av via kommunstyrelsen diarium (KS
2019/348).
Beslutsunderlag
Christian Lindströms medborgarförslag daterat 2019-05-13, dnr KS
2019/348.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 94

Dnr: KS 2019/214

Svar på medborgarförslag om att inrätta en pool med
skolassistenter
Slutlig beslutsinstans
Kommunfullmäktige
Beslut
Avslå medborgarförslaget och godkänna svarsbrevet.
Ärendet
Bernt Sahlberg har lämnat in ett medborgarförslag den 11 mars 2019.
Förslaget lyder: Inrätta en pool med skolassistenter.
Bernt motiverar sitt förslag med att en pool av skolassistenter skulle förbättra
skolresultaten och minska ohälsan samt att det i kommunen finns många
pensionerade och kompetenta personer som kan ställa upp som volontärer.
Förslaget rör områden som rektorer/förskolechefer har beslutanderätt över.
Skolan jobbar kontinuerligt i sitt systematiska kvalitetsarbete med att
förbättra resultaten. I rektorsuppdraget ingår det att inom sin budget skapa en
hållbar organisation som tar ansvar för elevens utveckling på kort och lång
sikt. Kompetenta pensionärer som vill jobba i skolan kan göra skillnad men
det bör organiseras på annat sätt än en övergripande pool.
I kommunen pågår en utveckling av digitala helhetslösningar för effektiv
resursplanering som hanterar både ordinarie schemaläggning och daglig
omplanering på grund av frånvaro. För en flexibel personalplanering kan rätt
systemlösning se till att rätt kompetens finns på rätt plats vid rätt tid.
Beslutsunderlag
Bernt Sahlbergs medborgarförslag inlämnat 2019-03-11.
Beslutet skickas till
Bernt Sahlberg.
Bildningsförvaltningens förvaltningschef
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§ 95

Dnr: KS 2019/137

Svar på medborgarförslag om gratis buss i Kramfors
Slutlig beslutsinstans
Kommunfullmäktige
Beslut
Avslå medborgarförslaget och godkänna svarsbrevet.
Ärendet
Stefan Lindkvist har lämnat in ett medborgarförslag i kommunfullmäktige i
Kramfors.
Förslaget är att: Kramfors kommun borde införa gratis lokaltrafik.
Stefan anför att gratis busstrafik kommer att leda till bättre miljö och ökad
jämlikhet.
Kramfors kommun har till den regionala kollektivtrafikmyndigheten, under
hösten 2018 spelat in behovet av en översyn av kommunens kollektivtrafik.
Kollektivtrafikmyndighetens direktion beslutade i mars månad att en sådan
översyn är prioriterad för verksamhetsåret 2020. Genom EU-projektet
Koll2020 ska också en resvaneundersökning, en linjenätsanalys samt en
uppföljning av tågtrafikens effekter genomföras. Projektet avslutas 2020 och
utredningarna ska vara genomförda fram till dess.
Dessa kunskapsunderlag ska förhoppningsvis ge oss svar och vägledning i
vilka prioriteringar som bör genomföras inom kollektivtrafikområdet
framgent. Vad gäller avgiftsfri busstrafik är det en satsning som måste
prioriteras tillsammans bland andra åtgärder inom exempelvis trafikutbud.
Kostnaden för att införa gratis busstrafik är uppskattningsvis 3.6 - 4.8
miljoner kronor per år. Kostnaden uppstår genom att intäkter från resenärer
minskar med cirka 1,8 miljoner kronor i den del av trafiken som är
finansierad av kommunen. Därtill minskar också intäkter i den del av
trafiken som är finansierad av regionen vilket resulterar i att kommunen
måste ersätta regionen för de minskade intäkterna vilka uppskattningsvis kan
hamna inom spannet 1,8-3 miljoner kronor. Observera att det på förhand är
svårt att beräkna den exakta ersättningen till regionen. Men regionen
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finansierar samtliga stora, resenärstäta linjer såsom linje 90, 50 och 202
vilket innebär att mängden intäkter är relativt stora.
Eftersom det redan pågår ett arbete där kollektivtrafiken ses över är det
viktigt att invänta resultatet från detta innan åtgärder prioriteras. Därmed
föreslås att medborgarförslaget avslås.
Samråd

Stefan Välijeesiö, Samhällsplanerare
Beslutsunderlag
Stefan Lindkvists medborgarförslag, Dnr KS 2019/137 daterad 2019-02-06.
Svarsbrev
Beslutet skickas till
Stefan Lindkvist
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§ 96

Dnr: KS 2019/114

Svar på medborgarförslag om investering av
pistmaskin för längdskidspår
Slutlig beslutsinstans
Kommunfullmäktige
Beslut
Avslå medborgarförslaget och godkänna förslag till svarsbrev.
Ärendet
Lars Fredriksson har lämnat in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige
i Kramfors.
Förslaget är att: Kramfors kommun bör investera i en pistmaskin för
längdskidspår.
Det är många som utnyttjar möjligheten att motionera i våra skidspår och
detta bidrar till att förbättra folkhälsan för våra medborgare. Vår ambition är
att ha så bra kvalité på skidspåren som möjligt för de som använder
spårsystemet.
I Kramfors kommun finns en äldre modell av pistmaskin som används i
Latbergets skidspårområde för att dra spår såväl till Kramfors Alliansens
skidgrupper som till motionärer. Under den gångna säsongen har vi fått viss
kritik om att kvalitén på delar av spårslingan inte varit tillfredställande.
Kramfors kommun har träffat Kramfors-Alliansen och spårgruppen för att
tillsammans hitta en bättre lösning inför kommande säsong. Att investera en
ny pistmaskin för ländskidspår som innebär en investering på 700-800 000
kronor är inte aktuellt just nu, men vi tittar på andra alternativ som kan vara
aktuella och som inte innebär en lika stor investering. Vi fortsätter dialogen
för att nå fram till bästa tänkbara lösning inför kommande vintersäsong.
Ekonomi och finansiering

Detta beslut ger inte några ekonomiska effekter.
Samråd

Inget samråd har skett i beredningen av detta ärende.
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Beslutet skickas till
Lars Fredriksson
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§ 97

Dnr: KS 2019/290

Svar på Medborgarförslag om en staty på Sandslån
Slutlig beslutsinstans
Kommunfullmäktige
Beslut
Avslå medborgarförslaget och godkänna förslag till svarsbrev.
Ärendet
Bertil Lundin Lo har lämnat in ett medborgarförslag den 10 april 2019.
Förslaget lyder: res en staty över Anders Erik Dandanell i Sandslån.
Bertil föreslår att en staty bör resas över Anders Erik Dandanell, grundaren
av timmerskiljet på Sandslån samt att statyn bör stå i Sandslån.
Kramfors kommun tycker att idén är intressant men har inte möjlighet att
genomföra detta projekt på grund av den ekonomiska situation kommunen
befinner sig i. Vi föreslår att Bertil Lundin ser över möjligheter till
samarbete med andra föreningar och även andra ekonomiska lösningar.
Ekonomi och finansiering

Detta beslut ger inte några ekonomiska effekter.
Samråd

Inget samråd har skett i beredningen av detta ärende.
Beslutet skickas till
Bertil Lundin, Lo
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§ 98

Dnr: KS 2019/410

Val av nämndemän vid Ångermanlands tingsrätt (11
ordinarie) 2020-2023
Slutlig beslutsinstans
Kommunfullmäktige
Beslut
Välja nedanstående nämndemän vid Ångermanlands tingsrätt för perioden
2020-2023
Malin Åhman
Tommy Swärdh
Sofie Hellman
Christer Berglund
Pernilla Eriksson
Ulla Olofsson
Ingmarie Georgsson
Åsa Svensson
Therese Hägglund
Johanna Sjöblom
Svante Jönsson
Ärendet
Mandatperioden för samtliga nämndemän vid Ångemanlands tingsrätt går ut
den 31 december 2019, därför har fullmäktige att välja nya nämndemän. De
nya nämndemännen ska tjänstgöra under mandatperioden 2020-01-01 –
2023-12-31.
Enligt kommunallagen 5 kap 29§ får fullmäktige hålla val utan föregående
beredning.
Ångermanlands tingsrätt har lämnat information om att det inte ska framgå
vilket parti som har nominerat nämndemannen.
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Yttrande
Eva Tånneryd och Peder Svensson yttrar sig
Yrkande
Eva Tånneryd yrkar på att Svante Jönsson ska ta den vakanta platsen
Peder Svansson yrkar på Birgitta Widerberg ska ta den vakanta platsen
Propositionsordning
Ordförande meddelar att valberedningens förslag kommer att behandlas först
och att den vakanta platsen behandlas under särskild proposition.
Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.
Kommunfullmäktige beslutar att tillsätta de 10 förslagna som
valberedningen har nominerat.
Särskild propositionsordning
Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till Eva
Tånneryds förslag och på bifall till Peder Svenssons förslag.
Propositionsordningen godkänns.
Efter ställd proposition finner ordförande att fullmäktige har beslutat i
enlighet med Eva Tånneryds förslag.
Beslutet skickas till
Valda nämndemän
Ångermanlands tingsrätt
HR
Förtroendemannaregistret
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§ 99

Dnr: KS 2019/409

Val (S) som ersättare i välfärdsnämnden
Slutlig beslutsinstans
Kommunfullmäktige
Beslut
Välja Eva-Lisa Sjöberg (S) som ersättare i välfärdsnämnden.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-27 § 64 att entlediga Arlene Westin
(S) från välfärdsnämnden. Kommunfullmäktige har därför att välja ersättare
till välfärdsnämnden.
Nominering av Eva-Lisa Sjöberg (S) som ersättare i välfärdsnämnden har
inkommit från Socialdemokraterna.
Beslutsunderlag
Nominering av Eva-Lisa Sjöberg (S) som ersättare i välfärdsnämnden.
Beslutet skickas till
HR
Nämndsekreterare
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§ 100

Dnr: KS 2019/415

Avsägelse (C) som ersättare i kommunstyrelsen.
Slutlig beslutsinstans
Kommunfullmäktige
Beslut
Entlediga Bernt Sahlberg (C) som ersättare i kommunstyrelsen.
Ärendet
Bernt Sahlberg (C) har skriftligen avsagt sig uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Bernt Sahlbergs (C) avsägelse 2019-06-17
Beslutet skickas till
HR
Nämndsekreterare
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§ 101

Dnr: KS 2019/425

Val (C) som ersättare i kommunstyrelsen.
Slutlig beslutsinstans
Kommunfullmäktige
Beslut
Välja Bertil Böhlin (C) som ersättare i kommunstyrelsen.
Ärendet
Nominering har inkommit från Centerpartiet om att välja Bertil Böhlin (C)
som ersättare i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Nominering har inkommit från Hans Hedlund (C) 2019-06-23.
Beslutet skickas till
HR
Nämndsekreterare
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§ 102

Dnr KS 2019/424

Val (C) som ersättare i bildningsnämnden
Slutlig beslutsinstans
Kommunfullmäktige
Beslut
Välja Clyde Lindström (C) som ersättare i bildningsnämnden.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-29 § 46 att entlediga Daniel
Medelberg (C) från bildningsnämnden. Kommunfullmäktige har därför att
välja ersättare till bildningsnämnden.
Nominering har inkommit från Centerpartiet om att välja Clyde Lindström
som ersättare i bildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Nominering har inkommit från Hans Hedlund (C) 2019-06-20.
Beslutet skickas till
HR
Nämndsekreterare
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§ 103

Dnr: KS 2019/426

Val (C) som ersättare i välfärdsnämnden.
Slutlig beslutsinstans
Kommunfullmäktige
Beslut
Välja Therese Hägglund (C) som ersättare i välfärdsnämnden.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-29 § 45 att entlediga Sarita
Sandström (C) från välfärdsnämnden. Kommunfullmäktige har därför att
välja ersättare till välfärdsnämnden.
Nominering har inkommit från Centerpartiet om att välja Therese Hägglund
(C) som ersättare i välfärdsnämnden.
Beslutsunderlag
Nominering har inkommit från Hans Hedlund (C) 2019-06-20.
Beslutet skickas till
HR
Nämndsekreterare
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§ 104

Delgivningar
Slutlig beslutsinstans
Kommunfullmäktige
Beslut
Lägga delgivningarna till handlingarna.
Ärendet
Kommunfullmäktige får ta del av följande:
1. §45 Årsredovisning KTM inkl Norrtåg§45 Årsredovisning KTM inkl
Norrtåg
2. Justerat protokoll KIAB 190509
3. Justerat protokoll KIAB bolagsstämma 2019
4. Justerat protokoll Krambo 190509
5. Justerat protokoll Krambo AB bolagsstämma 2019
6. Justerat protokoll Kramfast AB bolagsstämma 2019
7. Justerat protokoll Kramfors kommunhus ab bolagsstämma
8. Justerat protokoll Kramfors Mediateknik AB bolagsstämma 2019
9. Justerat protokoll KSAU 11 juni
10. Justerat protokoll valnämnden 26 maj
11. Justerat protokoll Välfärdnämnden 23 maj utan sekretess
12. Justerat Styrelseprotokoll Mediateknik 15 maj
13. Minnesanteckningar möte KF presidie + gruppledare 2019-06-10
14. Protokoll KS 11 juni- webb utan sekretess
15. Protokoll KSAU 4 juni - webb utan sekretess
16. Protokoll valnämnden 26 maj – extramöte
17. Justerat protokoll valnämnden 29 maj
18. Justerat protokoll Bildningsnämnden 2019-05-22
19. Protokoll-bildning-AU-2019-06-12 – justerat
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20. Justerat bolagstämmoprotokoll - Höga kusten Airport 29 maj 2019
21. Justerat protokoll Krambo AB, 12 juni 2019
22. Justerat protokoll - Produktionsnämnden 13 juni 2019
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