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Beslutande ledamöter 
 

Se närvarolistan sidan 2 

Ej beslutande ersättare Se närvarolistan sidan 2 

Övriga närvarande Tjänsteman 

Se närvarolistan sidan 2 
Övriga 

Se närvarolistan sidan 2 

Justerare Malin Svanholm (S) och Jon Björkman (V) 

Justeringens plats och tid Förvaltningsbiblioteket, kommunhuset 
 

Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer §§ 162 -- 178 
 Maria Hedman  

 Ordförande   
 Rainor Melander (S)  

 Justerare   
 Malin Svanholm (S) Jon Björkman (V)  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2017-12-18 

Datum då anslaget sätts upp 2017-12-21 Datum då anslaget tas ned 2018-01-12 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen Sista datum för överklagande 2018-01-11 
 

Underskrift   
 Maria Hedman  
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Närvarolista 

Beslutande ledamöter Eva Sonidsson (S) 
Rainor Melander (S) 
Gudrun Sjödin (S) 
Kerstin Frånlund (S), tjänstgörande ersättare  
Malin Svanholm (S) 
Sofie Hellman (S), tjänstgörande ersättare 
Eva Lygdman (S) 
Jonne Norlin 
Jonathan Selmane, tjänstgörande ersättare 
Peter Hedberg (S) 
Per-Eric Larsson (S) 
Rolf Eriksson (S) 
Susanne Viklund (S), tjänstgörande ersättare 
Robert Larsson (S) 
Siw Sachs (S) 
Göran Molin (S) 
Carl-Gunnar Krooks(S), tjänstgörande ersättare 
Katariina Haukirauma (S), tjänstgörande ersättare 
Kristina Löfroth (S) 
Grels Johansson (S) 
Bertil Böhlin (C) 
Birgitta Widerberg (C) 
Hans Hedlund (C) 
Inga-Britt Andersson (C) 
Clyde Lindström (C) 
Annika Östman (C) 
Magnus Svensson (C) 
Anna Strandh Proos (M) 
Vakant (M) 
Monica Bruman (M) 
Vakant (M) 
Thomas Lundberg (V) 
Jon Björkman (V) 
Ulla Olofsson (V) 
Eliaz Nässén (V) 
Gunnel Nordin (SD) 
Sara Seppälä (SD) 
Vakant (SD) 
Rolf Andersson (MP) 
Lars Köhnberg (KD) 
Stina Ekbäck (L) 
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Ej beslutande ersättare Kurt Larsson (S) 
Ann-Christin Näsholm (C) 
John Lundström (C) 
Christina Maydotter (MP)  
Elisabeth Öhman (KD) 
Eije Öhman (KD) 
Peter Edwall (L) 
 

Övriga närvarande Tjänstemän 

Maria Hedman, kommunsekreterare 

 Övriga  

Allmänhet 
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Ärendelista 
  Dnr KS 2017/13 § 162

Allmänhetes frågestund ...................................................................................... 6 

 Dnr KS 2016/545 § 163

Förändrad politisk organisering ........................................................................... 7 

 Dnr KS 2017/575 § 164

Investeringsfond och taxejusteringar – VA verksamheten 2018-2020 ............... 16 

 Dnr KS 2017/549 § 165

Överföra ansvaret för bostadsanpassning till kommunstyrelsen samt 

ändra reglementen för styrning och ledning ...................................................... 20 

 Dnr KS 2017/507 § 166

Revidering av styrdokument för Ostkustbanan 2015 ......................................... 23 

 Dnr KS 2016/641 § 167

Svar på motion om djur på kommunens äldreboenden ..................................... 25 

 Dnr KS 2016/534 § 168

Svar på motion: Ett alternativ för vägföreningar i kommunen ............................ 28 

 Dnr KS 2016/642 § 169

Svar på motion om barn placerade utanför kommunen ..................................... 30 

 Dnr KS 2017/631 § 170

Medborgarförslag om utvidgning av häxmuseets verksamhet ........................... 33 

 Dnr KS 2017/621 § 171

Medborgarförslag om att införa 30-zon i hela centrala Kramfors stad ................ 34 

 Dnr KS 2017/645 § 172

Motion om solel Kramfors Kraft - en hållbar kommun ........................................ 35 

 Dnr KS 2017/614 § 173

Entlediga (S) från uppdrag som ledamot i revisonen ......................................... 36 

 Dnr KS 2017/573 § 174

Fyllnadsval av (L) ersättare i kommunstyrelsen ................................................. 37 

 § 175

Fråga till Rainor Melander (S) kommunfullmäktiges ordförande, 

frågeställare Monica Bruman (M) ...................................................................... 38 

 § 176

Ev. nya avsägelser och val frågor ..................................................................... 39 

 § 177

Ev. nya frågor ................................................................................................... 40 

 § 178

Delgivningar ...................................................................................................... 41 
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Voteringslista § 163 

Ja  Nej Avstår 

Eva Sonidsson (S) x     
Rainor Melander (S) x     
Gudrun Sjödin (S) x     

Kerstin Frånlund (S), tjänstgörande ersättare x     

Malin Svanholm (S) x     
Sofie Hellman (S), tjänstgörande ersättare x     

Eva Lygdman (S) x     

Jonne Norlin (S) x     
Jonathan Selmane (S), tjänstgörande ersättare x     
Peter Hedberg (S) x     
Per-Eric Larsson (S) x     

Rolf Eriksson (S) x     

Susanne Viklund (S), tjänstgörande ersättare x     

Robert Larsson (S) x     
Siw Sachs (S) x     
Göran Molin (S) x     
Carl-Gunnar Krooks (S), tjänstgörande ersättare x     
Katariina Haukirauma (S), tjänstgörande ersättare x     
Kristina Löfroth (S) x     

Grels Johansson (S) x     
Bertil Böhlin (C)  x    
Birgitta Widerberg(C)  x    
Hans Hedlund (C)   x    
Ing-Britt Andersson (C)  x    
Clyde Lindström (C)  x    
Annika Östman (C)  x    
Magnus Svensson (C)  x    
Anna Strandh Proos (M) 

 

x   
VAKANT (M)  ----- ----- ------ 
Monica Bruman (M)   x   
VAKANT(M) ----- ----- ----- 
Thomas Lundberg (V) 

 

 x   
Jon Björkman (V) 

 

 x   
Ulla Olofsson (V) 

 

 x   
Eliaz Nässén (V) 

 

 x   
Gunnel Nordin (SD)     x 
Sara Seppälä (SD)     x 
VAKANT ----  ----  ---- 
Rolf Andersson (MP) 

 

x   

Lars Köhnberg (KD)   

 

 x 
Stina Ekbäck (L)  x 

 

  
                                                                                              Totalt : 28 7 3 
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 Dnr KS 2017/13 § 162

Allmänhetes frågestund 

 

Ingen medborgare ställde någon fråga under allmänhetens frågestund. 
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 Dnr KS 2016/545 § 163

Förändrad politisk organisering 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande 

1. Fastställa politisk organisering i enlighet med det förslag som 

framgår i ärendebeskrivningen att gälla från och med 2019-01-01. 

2. Uppdra till kommunstyrelsen att senast juni återkomma till 

kommunfullmäktige med förslag till nya reglementen för 

kommunstyrelsen och övriga nämnder. 

Reservation 

Monica Bruman (M), Anna Strandh Proos (M); Sara Seppälä (SD), Gunnel 

Nordin (SD) och Lars Köhnberg reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 

Ärendets beredning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-10-11 att uppdra till 

kommunchefen att belysa konsekvenser och möjligheter med en förändrad 

politisk organisation (förändrad nämndstruktur). 

I ärendebeskrivningen framgår att fokus skall ligga på kommunstyrelsen och 

miljö- och byggnämnden men det öppnas även för att översynen kan få 

konsekvenser för övriga nämnder. 

Uppdraget återrapporterades till KSAU, 2017-02-07, som då beslutade att 

lägga rapporten till handlingarna.  

Under sommaren 2017 uppdaterades rapporten i vissa delar och KSAU 

beslutade 2017-08-24, § 111 att formellt remittera rapporten till de politiska 

partier som finns representerade i Kramfors kommunfullmäktige. 

Rapporten beskrev tre alternativ. 

1. Miljö- och byggnadsnämnden avvecklas och förvaltningen blir en del 

av kommunledningsförvaltningen samt inrättande av en ny 

produktionsnämnd. 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(42) 

Sammanträdesdatum 

2017-12-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

2. Utöka miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde till att även 

omfatta tillväxt och utvecklingsfrågor (en samhällsbyggnadsnämnd) 

samt inrättande av en ny produktionsnämnd. 

3. Ingen ändring. 

 

Remisshanteringen 

Fem partier valde att skriva remissvar. 

Politiskt parti Sammanfattning av synpunkter 

Socialdemokraterna Förordar alternativ 1. 

När det gäller antalet ledamöter och ersättare i 

nämnderna så vill partiet ha fler ledamöter än det 

förslag som redovisas i rapporten. 

Vänsterpartiet Vänsterpartiet förordar i huvudsak alternativ 2, men 

partiet lyfter fram att man vill få vissa delar bättre 

belysta. 

När det gäller antalet ledamöter och ersättare i 

nämnderna så skriver partiet att förslaget att 

reducera BAS-nämnden till 11 ledamöter förefaller 

rimligt med tanke på BKU-nämnden och dess 

storlek på 11 personer. 

Miljöpartiet När det gäller remissens tre alternativ förordar 

partiet med tvekan i första hand alternativ 2, och i 

andra hand alternativ 3. 

Partiet ser fördelar med att det tillskapas en separat 

nämnd i form av en Samhällsbyggnadsnämnd som 

har som uppgift att ta tillvara enskildas och 

allmänhetens intressen. Partiet vill att jävsfrågan 

belyses bättre. 

När det gäller antal ledamöter så redovisar partiet 

ingen synpunkt i sitt svar.  

Partiet tycker att de föreslagna namnändringarna för 

BAS och BKU är bra. 
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Centerpartiet Partiet är ”resonerande” i sitt yttrande och anför 

synpunkter kopplade till samtliga alternativ men 

alternativ ett framstår som det som man kan ställa 

sig bakom om en förändring ska ske 

Vad det gäller BKU- och BAS-nämnden föreslår 

partiet Utbildningsnämnden samt Omsorgsnämnden 

som nya namn istället för de föreslagna.  

Att antalet ledamöter reduceras till 11 st i BAS har 

partiet inte några invändningar mot. 

Moderaterna Partiet skriver att alternativ 2 där man förordar en 

samhällsbyggnadsnämnd känns som ett steg framåt. 

Som argument anförs att KS verksamhet renodlas 

något och det tycker partiet är bra. 

Partiet anser att Välfärdsnämnden inte är ett 

beskrivande namn utan förordar i stället det 

klassiska namnet, Socialnämnd. För BKU förordas 

Utbildningsnämnden eller Skolnämnden. 

Partiet har stora synpunkter på antalet ledamöter och 

ersättare och vill generellt ha fler ledamöter än det 

förslag som redovisas i rapporten. 

 

Jävsfrågan 

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, undersöker vart fjärde år hur 

kommunerna har valt att organisera sin verksamhet och myndighetsutövning 

inom miljö- och hälsoskyddsområdet.  I december 2015 publicerades den 

senaste rapporten och den syftar till ge stöd i arbetet med att forma en 

ändamålsenlig och juridiskt hållbar nämnd- och förvaltningsorganisation. 

För den kommunala verksamheten finns den centrala regleringen om jäv i 

kommunallagen och dessa jävsregler gäller både för förtroendevalda och 

anställda. 

I rapporten finns bland annat en checklista som kan användas för att testa om 

tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen ingår i nämndens verksamhet 

och den ger en god vägledning i frågan om hur föreslagen förändring klarar 

sin opartiskhet.  
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1. Ingår kommunens räddningstjänst i nämndens verksamhet? 

2. Ingår grundskolan eller gymnasieskolan i nämndens verksamhet? 

3. Ingår äldreomsorg eller hemtjänst i nämndens verksamhet? 

4. Ingår gatu- och parkskötsel i nämndens verksamhet? 

5. Ingår renhållning/avfallshantering i nämndens verksamhet? 

6. Ingår el- eller fjärrvärmeverksamhet i nämndens verksamhet? 

7. Ingår kommunens va-verksamhet i nämndens verksamhet? 

8. Ingår ägande eller förvaltning av kommunens fastigheter i nämndens 

verksamhet? 

Om svaret på ovanstående frågor är nej finns liten risk för jäv. 

Revision 

Kommunfullmäktiges presidium har fått i uppdrag av kommunfullmäktige 

(2016-04-25, § 49) att inför nästa mandatperiod se över revisionens storlek. 

En remiss har skickats till samtliga partier med frågeställningen om hur 

många ledamöter de anser att revisionen ska/bör bestå av. Remissperioden 

var från 2016-09-05 till 2016-11-30. Remissvar har inkommit från, 

Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Sverigedemokraterna. 

Utifrån uppdraget och de inkomma remissvaren föreslår 

kommunfullmäktiges presidium att revisionen från nästa mandatperiod ska 

bestå av 7 stycken ledamöter. 

Förslag till ny politisk organisering från 2019-01-01 

Efter att remissvaren samanställts har det förts ytterligare diskussioner som 

utmynnat i följande förslag, dvs. alternativ 1 i den bakomliggande rapporten. 
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BAS-nämnden får ett nytt namn så att förkortningar undviks eftersom de är 

svåra att kommunicera. Nämnden döps till Välfärdsnämnden. Nämnden 

består av 13 ledamöter och 13 ersättare. 

Detsamma gäller för BKU och där är förslaget att nämnden får heta 

Bildningsnämnden. Nämnden består av 13 ledamöter och 13 ersättare. 

En ny nämnd, Produktionsnämnden, inrättas. Nämnden består av 9 

ledamöter och 9 ersättare och ansvarar för de frågor som idag hanteras inom 

tekniska avdelningen samt kostenheten, t.ex.  

 Renhållning 

 Vattenförsörjning 

 Avlopp 

 Kök och serveringslokaler 

 Lokaler 

Miljö- och byggnämnden upphör och ansvaret för nämndens frågor tas över 

av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 

ersättare. 

Revisionen reduceras till att bestå av 7 ledamöter. 

Överförmyndarnämnden och Valnämnden påverkas inte av förslaget. 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen Välfärdsnämnd Bildningsnämnd Produktionsnämnd 

Revision Överförmyndarnämnd 

Valnämnd 
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Ekonomi och finansiering 

Antalet politiska nämnder, antalet ledamöter och frekvensen på de 

sammanträden som genomförs påverkar givetvis kostnaderna för kommunen.  

För att få en uppfattning om vilka summor det handlar om så sammanfattar 

nedanstående tabell kostnaderna för perioden 2016-11-01 till 2017-10-31, 

dvs. för ett år.  

Nämnd Kostnad (kr) Ledamöter Kr/plats 

BAS-VIA beredning 14 222 
  BAS-nämnd 1 096 764 15 ordinarie 73 118 

BAS-nämnd AU 19 905 
  BAS-nämnd socialutskott 88 906     

BAS - totalt 1 219 797 
  

    BKU-nämnd 975 986 11 ordinarie 88 726 

BKU-nämnd AU 59 507 
  BKU-nämnd Kulturutskott 13 299     

BKU - totalt 1 048 792 
  

    Kommunstyrelsen 3 432 381 
  Kommunstyrelsens AU 267 444 
  Kommunstyrelsens landsbygdsråd 26 016     

KS totalt 3 725 841 
  

    Miljö- o byggnämnd 337 617 11 ordinarie 30 692 

        

Totalt 6 332 048 
   

I förslaget minskas BAS med 2+2 ledamöter men eftersom BKU utökas med 

motsvarande så är den ändringen i princip kostnadsneutral.  

Produktionsnämnden föreslås få 2+2 ledamöter färre än nuvarande Miljö- 

och byggnämnd men om det verkligen blir någon kostnadsreducering är ändå 

osäkert.  

Sammanfattningsvis är förändringen att betrakta som kostnadsneutral och det 

som i praktiken avgör hur kostnaden blir är antal sammanträden, hur långa 

de är, vilka som sitter i nämnden och framför allt hur årsarvodena sätts.  

Det är årsarvodena som gör att kostnaden för kommunstyrelsen så markant 

skiljer ut sig från övriga nämnder. Det handlar då om KSO, vice KSO, 

oppositionsråd och övriga ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott.   
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Måluppfyllelse 

Politisk organisering påverkar hur styrning och ledning utförs så det finns en 

direkt koppling till hur våra mål sätts och följs upp. 

Samråd 

Samtliga politiska partier har getts möjlighet att påverka ärendet. 

Yrkande gällande organisering 

Gudrun Sjödin (S) Jonne Norlin (S), Malin Svanholm (S) Birgitta Widerberg 

(C) och Stina Ekbäck (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, det som 

i remissunderlaget benämns som förslag 1.  

Monica Bruman (M) Jon Björkman (V) och Rolf Andersson (MP) yrkar att 

kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med det som i remissunderlaget 

benämns som förslag 2.  

Lars Köhnberg (KD) yrkar på återremiss med följande skriftliga motivering: 

”En vidare utredning av kommunallagens minimikrav på en kommunstyrelse, 

valnämnd, överförmyndarnämnd och krisnämnd.” 

Sara Seppälä yrkar bifall på Lars Köhnberg (KD) återremiss yrkande. 

Yrkande gällande namn på nämnden 

Gudrun Sjödin (S) Jonne Norlin (S), Malin Svanholm (S) Rolf Andersson 

(MP), Jon Björkman (V) och Stina Ekbäck (L) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag, Välfärdsnämnd 

Monica Bruman (M), Sara Seppälä (SD) yrkar att nämnden ska heta 

Omsorgsnämnd. 

Birgitta Widerberg (C) yrkar att nämnden ska heta Socialnämnd. 

 

Särskild Propositionsordning 

Ordförande meddelar att  särskild proposition kommer ställas på bifall eller 

avslag på Lars Köhnbergs (KD) återremissyrkande. Propositionsordningen 

godkänns. Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige 

beslutar avslå återremissyrkandet. 
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Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till 

kommunstyrelsens förslag tillika det som i remissunderlaget benämns som 

förslag 1 och bifall till Monica Bruman (M) m.fl. yrkande tillika det som i 

remissunderlaget benämns som förslag 2.  

Propositionsordningen godkänns.  

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i 

enlighet med kommunstyrelsens förslag tillika det som i remissunderlaget 

benämns som förslag 1. 

Votering begärs. 

 

Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsförfarande: 

Ja- röst till kommunstyrelsens förslag (s.k. förslag 1 i remissunderlaget). 

Nej-röst till Monica Bruman (M) yrkande (s.k. förslag 2 i remissunderlaget).  

Voteringsresultat 

Med 28 Ja, 7 Nej och 3 avstår meddelar ordförande att kommunfullmäktige 

beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Voteringsresultat finns på 

sidan 5. 

 

Särskild propositionsordning gällande namn på nämnden 

Gällande namnet på nämnden ämnar ordförande ställa följande proposition  

bifall till Monica Brumans (M) yrkande (omsorgsnämnden) och bifall till 

kommunstyrelsens förslag (Välfärdsnämnden) och bifall till Birgitta 

Widerbergs (C) yrkande (Socialnämnden). Propositionsordningen godkänns. 

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar i 

enlighet med kommunstyrelsens, tillika namnförslaget Välfärdsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Rapport - Politisk organisation, förslag 2017-08-21. 

Remissvar från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, 

Centerpartiet och Moderaterna. 

Minnesanteckningar från sammanträde med kommunfullmäktiges presidium 

måndagen den 2 oktober.  
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SKLs rapport om jäv och beroende. 

Beslutet skickas till 

Politiska partier i Kramfors kommunfullmäktige 

Samtliga nämnder 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(42) 

Sammanträdesdatum 

2017-12-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 Dnr KS 2017/575 § 164

Investeringsfond och taxejusteringar – VA 

verksamheten 2018-2020 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande 

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

avloppsanläggning och gäller från och med 1 januari 2018. 

2. Revidera projekt i investeringsfond. 

Ärendet 

Stora delar av vatten- och avloppsverksamheten i Sverige står inför 

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

kunna säkra dricksvattenleveransen och spill- och dagvattenavledningen på 

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

myndighetskraven och inte minst klimatförändringarna. 

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

omfattande i förhållande till nuvarande invånarantal med många 

anläggningar och långt ledningsnät. Förnyelsebehoven kommer att öka i allt 

högre takt på grund av anläggningarnas ålder vilket innebär ökade 

kostnader. 

 

Vi kan konstatera att befolkningen i Kramfors kommun idag inte prioriterar 

samma bostadsorter som traditionellt varit mest attraktivt i kommunen. Dels 

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

föredra att bo i den största tätorten i kommunen. 

  

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

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

förbindelseledningar mellan dessa områden kan vi bygga bort problemet och 

utnyttja de resurser vi har på ett effektivt sätt.  

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

VA-område så att rätt resurser används för att bygga rätt inför framtiden. 

En översyn av avgifterna har genomförts baserade på förväntade 
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kostnadsförändringar till följd av en förändrad kostnadsbild för VA-verksamheten 

som kan förväntas under 2018.  

Indexhöjning VA  
Tabell 1. Beräknade kostnadsökningar 

Slag Budget Indexhöjning Kostnad 

Maskiner 6 332 000 2% 126 000 

Kemikalier 3 528 000 2% 71000 

Elkostnader 5 265 000 3% 160 000 

Anläggnings och underhålls mtrl. 4 094 000 3% 123 000 

Lönekostnader 6 035 000 3% 181 000 

Summa     661 000 
 

 

I nytt förslag till VA-taxa 2018 föreslås därför att brukningsavgiften för VA 

höjs med 3%. 

 

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

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

delar fortfarande giltigt även om vissa förändringar skett.  

 

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

inom VA-verksamheten reserveras för framtida nyinvesteringar som 

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

en särskild investeringsfond. Avsättningarna skall avse bestämda åtgärder 

som redovisas i en fastställd investeringsplan av vilken skall framgå 

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

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

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

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

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

 

Investeringsfonden måste vara ett dynamiskt dokument eftersom tiden ibland 

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

svårare att ha helt rätt i prioriteringslistan. Investeringsfonden är också 

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

kostnadsökningarna är. 
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Ekonomi och finansiering 

Brukningstaxa: 

Den föreslagna höjningen av va-taxan innebär att årskostnaden för en 

normalvilla ökar med 209 kr och 188 kr för en lägenhet.  

 

Anläggningstaxa: (engångstaxa vid nyanslutning.) 

För en fastighet med enbostadshus som ansluter med tre ledningar, vatten- 

avlopp och dagvatten så blir avgiften 77000 kronor vilket innebär en höjning 

med 5,5 %. 

Två ledningar, vatten och avlopp kostar 59750 kronor. Innebär en höjning 

med 4,3 %. 

En ledning, kostar 41700 kronor vilket innebär en höjning med 25,6 %. 

För en fastighet med flerbostadshus som ansluter med tre ledningar, vatten- 

avlopp och dagvatten och bygger 15 lägenheter så blir avgiften 245000 

kronor vilket innebär en sänkning med 21 %. (se bilaga VA-taxa) 

Åtgärdena föreslås för att anpassa avgiften  till ungefär samma nivå som 

grannkommunerna.  

Tabell 2 Avgiftsnivå i några kommuner i länet. 

  Kramfors Sollefteå Härnösand Örnsköldsvik 

Enbostadshus 77 000 72 300 83 500 81 800 

Flerbostadshus 245 000 314 500 153 500 375 300 

 

För tiden 2018 – 2020 föreslås följande nyinvesteringar finansieras genom 

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

till VA-kollektivet. 

Dessutom bör det ske årliga taxejusteringar, se tabell.  
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Tabell 3 Investeringsfondens prioriteringar de närmsta åren. 2018 höjs 

avgiften med 3% och från 2019 med 4%. Investeringsfondens storlek om 

6,5 miljoner anses vara en rimlig storlek. 

Investeringar Vattenverk 2018 2019 2020 

Angsta vattenverk leverans från Östby     2500 

Bönhamns v-verk ombyggnad till biologiskt filter   1500   

Norrfällsvikens v-verk ny vattentäkt   1500   

Ny huvudvattenledning Strinne-Kungsgården   2000   

Östby Vattenverk, komplettering rening 3100 
 

  

Överföringsledning till Torroms vattenverk 900 1500   

Överföringsledning till Torroms-Hol   
 

1000 

Summa 4000 5500 3500 

 

Investeringar Reningsverk   
 

  

Digitalisering och uppkoppling av Va-
anläggningar 

 

1000 1000 

Docksta arv upprustning av värme, el och 
styrutrustning   

 

1000 

Ullångers  arv styr och reglerutrustning     1000 

Summa 
 

1000 3000 

Investeringsfond 4000 6500 6500 

    

 

Måluppfyllelse 

Åtgärderna ligger väl i viljeinriktningen om hållbarhet. 

Samråd 

Samråd har skett med Krambo Bostads AB? 

Beslutsunderlag 

PM över vatten och avloppsverksamheten i Kramfors kommun daterad 

2015-03-01. 

Taxa för Kramfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning  

2018-01-01. 

Alla bilagor till PM - Taxa för Kramfors kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggning 2018-01-01 

Beslutet skickas till 

Tekniska avdelningen 
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 Dnr KS 2017/549 § 165

Överföra ansvaret för bostadsanpassning till 

kommunstyrelsen samt ändra reglementen för styrning 

och ledning 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande 

1. Överföra ansvar för beslut enligt Lag (1992: 1574) om 

bostadsanpassning från Bas-nämnden till kommunstyrelsen. 

 

2. Revidera reglementen med riktlinjer för styrning och 

ledning (fastställd av Kommunfullmäktige 2016-03-

14 § 30). 

 

3. Funktionen ”Bostadsanpassningshandläggare, flyttas från BAS-

förvaltningen till kommunledningsförvaltningen och 

samhällsavdelningen.  

4. Budget, för Bostadsanpassningshandläggare, 530 000 kronor och för 

bostadsanpassningsbidrag 3 000 000 kronor överförs. Totalt överförs 

3 530 000 kronor från BAS-nämnden till kommunstyrelsen.  

 

Ärendet 

I kommunens reglemente med riktlinjer för styrning och ledning anges att 

ansvaret för beslut om bostadsanpassning ligger hos Bas-nämnden. 

Ansvar för beslut om bostadsanpassning 

Lag om bostadsanpassning har till ändamål att genom bidrag till anpassning 

av bostäder ge personer med funktionshinder möjlighet till ett självständigt 

liv i eget boende. Lagen regelerar bostadsanpassningsbidrag som kan 

beviljas av kommunen. Bidrag för åtgärder för anpassning av bostadens fasta 

funktioner i och i anslutning till den bostad som ska anpassas. Bidrag lämnas 

endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig 

som bostad för den funktionshindrade. 
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I dagsläget bedöms behovet av bostadsanpassning av personal vid Bas-

förvaltningen och omformningen av anpassningen görs av personal vid 

samhällsavdelningen, där den byggnadstekniska kompetensen finns. Beslut 

om bostadsanpassningsbidrag tas av handläggare vid Bas-förvaltningen. 

För underlätta och effektvisera handläggningen i kommunen föreslås att 

ansvaret för beslut enligt Lag om (1992: 1574) om bostadsanpassning 

överförs från Bas-nämnden till kommunstyrelsen. 

Reglemente för styrning och ledning revideras 

När ansvaret flyttas mellan nämnder behöver även reglementet för styrning 

och ledning ses över. Tidigare reglemente beslutades 2016-03-14 och har nu 

reviderats och ett nytt styrande dokument har tagits fram. Reglementet har 

reviderats och följande förändringar har gjorts; 

- Ansvaret för bostadsanpassning har flyttats från BAS-nämnden till 

kommunstyrelsen. 

- Avsnitt 1.9.3 har ändrats eftersom kallelser till sammanträden idag 

sker elektroniskt i det nya mötesverktyget. 

- Avsnitt 2.1.5  som avser personalpolitiken har reviderats eftersom 

språket ska vara ”vårdat, enkelt och begripligt”. 

Ekonomi och finansiering 

Budget för anpassningsbidrag och för personalfunktionen har beräknats och 

medel behöver flyttas till kommunstyrelsen inför 2018.  

Måluppfyllelse 

I och med beslutet att flytta ansvaret får kommunstyrelsen ansvar för 

bostadsanpassning i sin helhet, både beslut om anpassning och den 

byggnadstekniska delen. Beslutet ska underlätta och effektivisera 

handläggningen av bidrag.  

Samråd 

Samråd har skett mellan kommunledningsförvaltningen och BAS-

förvaltningen. 

Förhandling utifrån MBL§11 om viktig förändring för verksamhet och 

ändrade arbetsförhållanden för arbetstagare är planerad.  

Beslutsunderlag 

Protokoll BAS-nämnden 2017-09-18 § 89 
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Beslutet skickas till 

Alla nämnder 

Revisionen 
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 Dnr KS 2017/507 § 166

Revidering av styrdokument för Ostkustbanan 2015 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande 

Godkänna föreslagna ändringar i aktieägaravtal och bolagsordning samt 

förslag till ägardirektiv för Ostkustbanan 2015 AB.  

Ärendet 

Vid ägarforum för Ostkustbanan 2015 AB 2017-04-27 redovisades förslag 

till nya styrdokument för bolaget. Ändringarna handlar främst om formalia 

och att få till mer ändamålsenliga skrivningar i förhållande till bolagets 

uppdrag.  

Genom tillkomsten av ägardirektiv (bilaga till aktieägaravtalet), har vissa 

omflyttningar gjorts mellan de olika dokumenten, exempelvis har 

möjligheten att inbjuda olika intressenter att delta vid bolagsstämma eller 

styrelsemöte flyttats från aktieägaravtalet till ägardirektivet (ägardirektiv § 

9).  

En förändring i aktieägaravtalet är att styrelseledamot som inte kan närvara 

vid sammanträde har möjlighet att utse en mötesdeltagare utan beslutsrätt 

(aktieägaravtal § 3). Därutöver har bank – och finansfunktionen flyttats från 

Region Gävleborg till Sundsvalls kommun (aktieägaravtal § 9). 

Ägarforum föranledde inga ändringar av förslaget till styrdokumentens nya 

utformning. På uppdrag av ägarforum sänds de nya styrdokumenten ut för 

formellt antagande av respektive ägares politiska organisation. 

Ekonomi och finansiering 

Beslutet innebär i sig inga ökade kostnader för kommunen. 

Måluppfyllelse 

Kommunens delägarskap i Ostkustbanan 2015 AB utgör en viktig del av 

kommunens utvecklingsarbete och kan på sikt leda till bättre 

kommunikationer, högre tillväxt och inflyttning. 
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Samråd 

Inget samråd har skett i beredningen av detta ärende. 

Beslutsunderlag 

Ostkustbanan AB 2015, aktieägaravtal, 2017-04-10 

Ostkustbanan AB 2015, bolagsordning, 2017-04-10 

Ostkustbanan AB 2015, ägardirektiv, 2017-04-10 

Beslutet skickas till 

Region Gävleborg 

Region Västernorrland 

Örnsköldsviks kommun 

Härnösands kommun 

Sundsvalls kommun 

Nordanstigs kommun 

Hudiksvalls kommun 

Söderhamns kommun 

Gävle kommun 
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 Dnr KS 2016/641 § 167

Svar på motion om djur på kommunens äldreboenden 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande 

Avslå motionen. 

Reservation 

Sara Seppälä (SD) och Gunnel Nordin (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 

Sara Seppälä(SD) har lämnat in en motion om djur på kommunens 

äldreboenden. Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-24 att överlämna 

motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

I motionen föreslår motionären att komunfullmäktige ska uppdra till berörd 

instans att 

1. se över möjligheterna med att införa djur på kommunens 

äldreboenden alternativt införa vårdhundteam eller liknande 

verksamhet 

2. utreda hur de som bor på äldreboendet önskar angående att införa 

djur på äldreboenden 

3. införa djur på de boenden som det går 

Bistånd-arbetsmarknad-och sociala servicenämnden har yttrat sig över 

motionen på sammanträdet 2017-09-18, § 92 och föreslår att punkten 1 bör 

avslås och att punkterna 2 och 3 kan anses vara besvarade.  

BAS-nämndens yttrande 

Det finns ett ökat intresse i Sverige att anställa vårdhundteam främst inom 

äldreomsorgen. Hundarna sprider glädje och används för träning och 

rehabilitering. 

Inom äldreomsorgen i Kramfors finns det inte utbildade vårdhundteam 

anställda idag och det finns för närvarande inga planer att införa det.  
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Däremot finns det enheter där personalen tar med sig sina egna hundar till 

boendet. Det upplevs mycket positivt framförallt inom demensenheterna. Det 

finns även boenden där katter har flyttat in med sin matte eller husse på 

boendet och det finns även katter som bor på boendet och fungerar som 

”huskatter”.  

Under hösten kommer ett boende vara en praktikplats för ett vårdhundteam. 

Hund och förare är under utbildning och ska göra sin praktik på ett boende. 

Under den tiden får vi möjlighet att ta del av vad ett vårdhund-team kan 

bidra med för ökad kvalitet på särskilt boende. 

Kommunledningsförvaltningens svar på motionen 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att motionen avslås i sin helhet med 

motiveringarna: 

 

 BAS-nämnden beskriver att de i dagsläget inte planerar för att 

anställa några vårdhundteam. 

 Husdjur finns redan på vissa av kommunens äldreboenden. 

Personalen men även brukare tar ibland med sig djur till boendet. 

Detta förutsätter att såväl önskemål och förutsättningarna för om djur 

kan vistas på ett specifikt äldreboende redan överlåtits till boendet att 

analysera och ta ställning till.  

 Det finns redan planer under hösten 2017 för en hundförarpraktik 

med en efterföljande utvärdering. 

Ekonomi och finansiering 

Beslutet påverkar inte ekonomin. 

Måluppfyllelse 

Beslutet i sig påverkar inte måluppfyllelsen, men BAS-förvaltningens 

ambition att pröva och utvärdera om djur på särskilt boende bidrar till en 

ökad kvalitet för de personer som bor på boendet styr mot 

kommunfullmäktiges mål Nöjda medborgare och kunder.  

Samråd 

BAS-nämnden. 

Yrkande 

Sara Seppälä (SD) yrkar bifall till motionen. 
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Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till 

kommunstyrelsens förslag och bifall till Sara Seppälä (SD) yrkande. 

Propositionsordningen godkänns. Efter ställd proposition finner ordförande 

att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag, 

tillika avslå motionen. 

Beslutsunderlag 

Beslut BAS 2017-09-18 § 92 

Beslut KF 2017-04-24 § 43 

Motion daterad 2016-11-24 

Beslutet skickas till 

Motionären. 

BAS-förvaltningen. 
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 Dnr KS 2016/534 § 168

Svar på motion: Ett alternativ för vägföreningar i 

kommunen  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande 

Avslå motionen. 

Reservation 

Sara Seppälä (SD) och Gunnel Nordin (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-10-31, remitterades rubricerad 

motion från Sara Seppälä och Kim Petersen till kommunstyrelsen för 

beredning. Motionärerna vill att Kramfors kommun ska undersöka kostnaden 

för och möjligheten att kommunen övertar upphandlingen. Dessutom bör 

kommunen överta ansvaret för vägföreningarnas skötsel enligt offert. 

Kommunen ska räkna på möjligheterna till förhöjda statsbidrag genom 

sammanslagning och bättre effektivitet inom upphandling och 

administration. 

 

Gällande enskilda vägar finns inget lagkrav för kommunalt väghållnings-

ansvar, varken för den praktiska eller den administrativa delen. Ser man till 

hela riket varierar kommunernas engagemang i skötseln av enskilda vägar 

från ingenting till total skötsel och däremellan i varierande nivåer.  

Om kommunen skulle ta på sig det administrativa ansvaret för de 

samfällighetsföreningar som så önskar, krävs utökade personella resurser.  

Hur stort behovet om hjälp är och vad kostnaden skulle bli är inte möjligt att 

överblicka. Antalet samfällighetsföreningar inom kommunen är i dagsläget 

cirka 300 stycken.  

Gemensamhetsanläggningar är fastställda av lantmäteriet och trafikverket är 

den myndighet som beslutar om statsbidrag till enskilda väghållare. 

Kommunen har ingen möjlighet att ta över dessa myndigheters uppgifter och 
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ansvarsområden. Att utreda möjligheterna att överta ansvaret för 

kommunens vägföreningar är inte görligt eftersom ansvaret alltid åligger 

delägarna i gemensamhetsanläggningen. 

Tekniska avdelningen anser att motionen bör avslås i sin helhet. 

Yrkande 

Sara Seppälä (SD) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till 

kommunstyrelsens förslag och bifall till Sara Seppälä (SD) yrkande. 

Propositionsordningen godkänns. Efter ställd proposition finner ordförande 

att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag, 

tillika avslå motionen. 

Beslutsunderlag 

Motion Ett alternativ för vägföreningar i kommunen, daterad 2016-09-26, 

Dnr KS 2016/534 

Beslutet skickas till 

Sara Seppälä 

Kim Petersen 

Tekniska avdelningen  
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 Dnr KS 2016/642 § 169

Svar på motion om barn placerade utanför kommunen 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande 

Avslå motionen. 

Ärendet 

Sara Seppälä (SD) har lämnat in en motion om barn som placeras utanför 

kommunen. Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-24, § 44 att överlämna 

motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

I motionen föreslår motionären  

 Att uppdra till berörd insats att återkoppla till berörd nämnd på hur 

man kan lösa så de barn som placerats utanför kommunens gräns, 

och som kommunen betalar för, placeras inom kommunen istället. 

 Att uppdra till berörd insats att vidta de åtgärder som krävs för att de 

barn som placerats utanför kommunens gräns, och som kommunen 

betalar för, placeras inom kommunen på ett sätt som är bra till den 

enskilda individen och ur kommunens ekonomiska synpunkt. 

BAS-nämnden har på sitt sammanträde 2017-09-18, § 88 yttrat sig i ärendet  

och föreslår att motionen avslås.  

Bas-nämndens yttrande 

Socialtjänstlagen är tydlig med att barn som placeras för samhällsvård, som 

huvudregel, bör placeras nära det egna hemmet. Detta kallas 

närhetsprincipen och är självklart något som basförvaltningen har att väga in 

i sin bedömning. 

Närhetsprincipen får dock inte användas om det kommer i konflikt med 

barnets vårdintresse. Barnets bästa måste därför alltid vara avgörande för om 

placeringen kan ske i närheten av det egna hemmet, eller inte. Avsteg från 

närhetsprincipen kan bli aktuellt vid behov av umgängesbegränsning eller 

hemlighållande av vistelseort, eller när barnets behov av trygghet motiverar 

det. Det kan också behövas då föräldrarna t.ex. till följd av psykisk störning 

eller missbruk kan befaras uppträda på ett sådant sätt att de stör barnets 
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anpassning i det nya boendet.  Även när det gäller ungdomar med 

missbruksproblem kan avsteg från denna princip behöva göras. 

Placeringen kan ske antingen i familjehem, konsulentstödda familjehem, 

hem för vård och boende (HVB-hem) eller vid statlig SIS-institution.  

Kommunen har ett upphandlat ramavtal gällande placeringar på hem för vård 

och boende (HVB), gemensamt med övriga kommuner i länet. Kommunen 

är skyldig att följa detta avtal vilket kan innebära att barnet placeras utanför 

kommungränsen om det är där det finns ett HVB-hem med rätt kompetens 

och inriktning. 

Var barn placeras avgörs främst av barnets behov, familjehemmets 

kompetens och/eller tillgång på plats vid de olika placeringsalternativen. Att 

placera barn, enbart, eller med utgångspunkt från kommunal ekonomi eller 

arbetsmarknad är inte förenligt med socialtjänstlagen. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande 

Kommunledningsförvaltningen ser inget skäl att göra någon annan 

bedömning än den som beskrivs i BAS-nämndens yttrande och föreslår 

därför att motionen avslås med följande motivering: 

 

 Ett barns placering enbart eller med utgångspunkt från kommunens 

ekonomi är inte förenligt med socialtjänstlagen. 

 Barnets bästa är det som väger tyngst. Närhetsprincipen får inte 

användas om den kommer i konflikt med barnets vårdintresse.  

 Vart barnet placeras avgörs av barnets behov, familjehemmets 

kompetens och eller tillgång på plats. 

Ekonomi och finansiering 

Beslutet att avslå motionen ger inget ytterligare behov av finansiering.  

Måluppfyllelse 

Beslutet att avslå motionen ger i sig ingen måluppfyllelse. Men social-

tjänstens uppdrag är att verka för att barn växer upp under trygga 

förhållanden. Om föräldrarna inte kan ta ansvar för att så sker är det 

socialtjänsten som ska ge det skydd och stöd som barnet behöver. Detta kan 

innebära hemmaplanslösningar, öppna insatser eller placering i familjehem. 

Barnets behov utreds och insatserna ska samordnas och vara av god kvalitet. 

Placeringar i familjehem är en ekonomiskt mer kostsam lösning men att 
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besluta om insatser med utgångpunkten från kommunal ekonomi är inte 

förenlig med lagstiftningen. Utgångspunkten ska utgå från barnets bästa 

verkar för kommunfullmäktiges mål God kvalitet.    

Samråd 

BAS-nämnden 

Beslutsunderlag 

Beslut BAS 2017-09-18, § 88 

Beslut KF  2017-04-24, § 44 

Motion från Sara Seppälä daterad 2016-11-24 

Beslutet skickas till 

Motionären 

BAS-förvaltningen 
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 Dnr KS 2017/631 § 170

Medborgarförslag om utvidgning av häxmuseets 

verksamhet 

Från: Ulrika Forslund 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande 

Överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendet  

Ulrika Forslund har lämnat in ett medborgarförslag om utvidgning av 

häxmuseets verksamhet. 

Medborgarförslaget finns att ta del av via kommunstyrelsens diarium (Dnr 

KS 2017/631) 

Beslutsunderlag 

Ulrika Forslund, medborgarförslag daterat 2017-11-29 
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 Dnr KS 2017/621 § 171

Medborgarförslag om att införa 30-zon i hela centrala 

Kramfors stad 

Från: Sven Massander 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande 

Överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendet  

Sven Massander har lämnat in ett medborgarförslag om att införa 30-zon i 

hela centrala Kramfors stad 

Medborgarförslaget finns att ta del av via kommunstyrelsens diarium (Dnr 

KS 2017/621) 

Beslutsunderlag 

Sven Massander, medborgarförslag daterat 2017-11-24 
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 Dnr KS 2017/645 § 172

Motion om solel Kramfors Kraft - en hållbar kommun 

Från: Birgitta Widerberg (C) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande 

Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendet  

Birgitta Widerberg (C) har lämnat in en motion solel Kramfors Kraft - en 

hållbar kommun 

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

2017/645) 

Beslutsunderlag 

Birgitta Widerberg (C), motion daterat 2017-12-04 
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 Dnr KS 2017/614 § 173

Entlediga (S) från uppdrag som ledamot i revisonen 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande 

Entlediga Ann-Marie Sohlén (S) från sitt uppdrag som ledamot och förste 

vice ordförande i revisonen för kommunens förvaltning. 

Ärendet 

Ann-Marie Sohlén (S) har skriftligt avsagt sig uppdraget som ledamot i 

revisonen. 

Beslutsunderlag 

Ann-Marie Sohlén, avsägelse 2017-11-17 

Beslutet skickas till 

Ledamoten 

HR 

Kommunsekreterare 
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 Dnr KS 2017/573 § 174

Fyllnadsval av (L) ersättare i kommunstyrelsen 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande 

Välja Peter Andelid (L) som ersättare i kommunstyrelsen, för återstoden av 

mandatperioden. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-30 § 157 att entlediga Svante 

Ivarsson (L) som ersättare i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige har 

därför att utse ny förtroendevald till uppdraget. Nominering har inkommit på 

fyllnadsval av Peter Andelid (L). 

Beslutsunderlag 

Nominering av fyllnadsval, Liberalerna 2017-10-23. 

Beslutet skickas till 

Ledamoten 

HR 

Kommunsekreterare 
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  § 175

Fråga till Rainor Melander (S) kommunfullmäktiges 

ordförande, frågeställare Monica Bruman (M) 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande 

Lägga frågan med svaret till handlingarna. 

Ärendet 

Monica Bruman (M) frågar Rainor Melander (S) kommunfullmäktiges 

ordförande varför inte kvinnorna som under ”#Metoo I maktens korridorer” 

inte fick utrymme att läsa upp texter på kommunfullmäktiges sammanträde 

18 december? 

 

Ranor Melander (S) kommunfullmäktiges ordförande svar: 

Frågan behandlar ett ämne som jag känner djupt för. Men 

kommunfullmäktige är kommunens viktigaste beslutsmöte, här har bara 

fullmäktigeledamöter yttranderätt. Inte ens kommunchefen får tala här utan 

att fullmäktige så beslutar.  Vi styrs också av noggranna regler och så ska det 

ju vara. Vi skall bara behandla de ärenden som står på dagordningen.  

 

Om det vore upp till ordförandes godtycke att bestämma vilka övriga 

personer och ämnen som får utrymme i Kramfors fullmäktige så skulle just 

den här ordföranden bereda plats för både #metoo och IOGT, Men tack och 

lov så är det inte mitt godtycke som får råda här, utan alla behandlas lika. 

Ibland är det kanske inte lättaste metoden att handla konsekvent, men det är 

den bästa. 
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  § 176

Ev. nya avsägelser och val frågor 

 

Inga ärenden finns att behandla. 
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  § 177

Ev. nya frågor 

 

Inga ärenden finns att behandla. 
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  § 178

Delgivningar 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar följande 

Lägga delgivningarna till handlingarna 

Ärendet 

Kommunfullmäktige får ta del av följande: 

1. Justerat KS protokoll KS 2017-12-05 

2. Justerat protokoll BAS 7 december utan sekretess 

3. Justerat protokoll BAS 26 oktober 

4. Justerat protokoll BKU 6 december 

5. Justerat protokoll BKU 25 oktober 

6. Justerat protokoll Krambo 8 november 

7. Justerat protokoll Kramfors Kommunhus AB 5 oktober 2017 

8. Justerat sammanträdesprotokoll Krambo 21 september 2017 

9. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands 

Budget 2018 med plan för 2019 och 2020 

10. Länsstyrelsens Protokoll Ny ersättare Baiba Vigante Mp för ledamot 

i kommunfullmäktige 

11. Länsstyrelsens Protokoll Ny ersättare Bengt Sundström M för 

ledamot i kommunfullmäktige 

12. Länsstyrelsens Protokoll Ny ersättare Bo Fröberg C för ledamot i 

kommunfullmäktige 

13. Länsstyrelsens Protokoll Ny ersättare Hans-Erik Fröberg (M) i 

Kommunfullmäktige 

14. Länsstyrelsens Protokoll Ny ledamot ersättare Anna Strandh Proos 

Åke Molander M för ledamot i KF 
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15. Länsstyrelsens Protokoll Ny ledamot och ersättare Eliaz Nässén 

Lennart Johansson V för ledamot i KF 

16. Länsstyrelsens Protokoll Ny ledamot och ersättare Martin Böhlenius 

Veronica Litstöm S för ledamot i KF 

17. Miljö- och byggnämndens protokoll 171019 

18. Ostkustbanan 2015 Styrelseprotokoll 2017-11-17 

19. Revisionsrapport delår 2017 Akademi Norr 

20. Revisorernas bedömning av Kollektivtrafikmyndighetens 

delårsrapport 

21. Revisorernas bedömning av Räddningstjänsten Höga kusten Ådalens 

delårsrapport 

22. Revisorernas Utlåtande delår 2017 Akademi Norr Kramfors 

23. Samordningsforbundet Kramfors Styrelseprotokoll 2017-11-17 

24. Samordningsforbundet Kramfors verksamhetsplan 2018 

25. Samordningsförbundet Kramfors Styrelseprotokoll 2017-09-08 

26. Samordningsförbundet Kramfors Styrelseprotokoll 2017-10-12 

 


