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Ej beslutande ersättare Tomas Litström (S) 
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Per-Eric Larsson (S) 
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§ 129 Dnr KS 2019/76 

Information  

Beslut 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige får ta del av följande information: 

- Annamaria Berglund, enhetschef avfall och återvinning informerar 

om ÅVC Höga Kusten. 

- Bertil Viklund, revisionen informerar om granskning och bedömning 

av delårsrapport 2019-08-31 samt revisionsrapport om 

kvalitetsledningssystem inom välfärdsnämnden. 
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§ 130 Dnr: KS 2019/82 

Allmänhetens frågestund 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga frågorna med svaren till 

handlingarna. 

Ärendet 

Under allmänhetens frågestund ställdes dessa frågor: 

- Inga frågor ställdes under allmänhetens frågestund.  
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§ 131 Dnr: KS 2016/132 

Beslut om antagande av tematiskt tillägg till 

översiktsplan 2013 - Landsbygdsutveckling i 

strandnära lägen 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Anta förslag till tematiskt tillägg till översiktsplan 2013. 

2. Godkänna det särskilda utlåtandet. 

Ärendet  

En översiktsplan kan ses som kommunens politiska viljeyttring för framtiden 

och är vägledande för beslut gällande användningen av mark- och 

vattenområden. Översiktsplanen ska utgöra ett stöd och underlätta för 

kommunen och andra myndigheter vid beslut i enskilda ärenden som gäller 

planering, byggande och resurshållning. En ändring av översiktsplanen kan 

göras genom ett tillägg för att tillgodose ett allmänt intresse, i detta fall 

områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen är ett tematiskt tillägg till 

översiktsplan 2013 och möjliggör områden där LIS kan utgöra skäl till att 

upphäva strandskyddet eller ge dispens från strandskyddet. Syftet med 

tillägget är att peka ut områden som är lämpliga för landsbygdsutveckling i 

strandnära lägen. Planen ska ge ett långsiktigt och hållbart strandskydd, som 

tar hänsyn till lokal och regional utveckling, utan att äventyra djur-, växt-, 

natur- och friluftsvärden. I förslaget till tematiskt tillägg pekas nio områden 

ut som bästa områden för LIS. 

Det tematiska tillägget har, på uppdrag av kommunstyrelsen, utarbetats av 

samhällsavdelningen i samarbete med andra kommunala förvaltningar. 

Tillägget ställdes ut under perioden 15 februari – 19 april 2019. 

Planhandlingen har därefter genomgått slutliga justeringar och ett särskilt 

utlåtande har upprättats i vilket inkomna synpunkter har sammanfattats och 

bemötts.  
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Måluppfyllelse 

Det tematiska tillägget stämmer väl överens med kommunens viljeinriktning 

som visar på en ambition att utveckla boendemiljöer och en hållbar 

besöksnäring. Landsbygdsutveckling i strandnära lägen innebär att sjö- 

älvsnära lägen tas tillvara för attraktivt boende med funktionell tillgång till 

service och kommunikationer. Ny strandnära bebyggelse ökar även 

landsbygdens attraktivitet för näringsliv, turism och friluftsliv. 

I kommunfullmäktiges beslut om övergripande mål berörs LIS-planen främst 

av fokusområdet Medborgare och intressenter där följande 

framgångsfaktorer och mål är uppsatta:  

 Livsmiljön är god. 

 Kommuninvånarna är nöjda med den kommunala servicens kvalitet 

och omfattning. 

 Kommuninvånarna är nöjda med möjligheten att påverka. 

 Företagsklimatet är gott. 

Beslutsunderlag 

Utställningshandling av landsbygdsutveckling i strandnära lägen - tematiskt 

tillägg till översiktsplan 

Särskilt utlåtande - Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, Tematiskt 

tillägg till översiktsplan 2013 

Beslutet skickas till 

Samhällsavdelningen 

Miljö- och byggavdelningen 

Tekniska avdelningen 
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§ 132 Dnr: KS 2019/292 

Riktlinje för hantering av val i kommunfullmäktige, 

styrelser och nämnder i Kramfors kommun 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Upphäva riktlinje för hantering av val i Kramfors kommun dnr KS 

2016/41 fastställd av kommunfullmäktige 2016-03-14 § 29. 

2. Anta riktlinje för hantering av val i kommunfullmäktige, styrelser 

och nämnder i Kramfors kommun dnr KS 2019/292 

3. Ge administrativa enheten rätt att göra redaktionella ändringar när 

behov uppstår och delge dessa till kommunstyrelsen samt följa upp 

riktlinjen inför varje ny mandatperiod. 

Ärendet 

Avsaknaden av detaljerad information och styrande dokument vid 

hanteringen av val inför den nya mandatperioden 2018-2022 var påtaglig. 

Detta ledde till att det inte var tydligt vilka val som skulle göras, vad de olika 

instanserna innebar för de politiker som skulle bli valda, hur 

nomineringsprocessen ska gå till och vilka aktörer som skulle vara delaktiga. 

Det som fanns att utgå ifrån var beslutsprotokoll från tidigare val, att 

eftersöka information från medarbetare/politiker samt utgå från riktlinjen för 

hantering av val i Kramfors kommun som beskriver ansvarsfördelning och 

nomineringsprocess utifrån en kategorisering av val dvs. beskiver vilken 

instans som ska göra vilket val. Med anledning av att 

nämndadministrationen ofta byter personal mellan valen faller kunskapen 

bort då arbetet är väldigt personberoende vilket blir ett stort problem. 

Riktlinjen har som syfte att säkra kunskapsöverföringen mellan valen. 

För att göra processen och hanteringen av valen mindre känslig och 

personberoende har en ny mer detaljerad riktlinje tagits fram för att 

underlätta hanteringen och genomförandet av framtida val. Den gamla 

riktlinjen för hantering av val i Kramfors kommun dnr KS 2016/41 har 
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inarbetats in den nya riktlinjen för att hålla samtlig information gällande 

valen samlad i ett dokument. 

Ekonomi och finansiering 

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan 

Måluppfyllelse 

Riktlinjen uppfyller målet av god kvalitet då det underlättar hanteringen av 

valen för den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen. 

Samråd 

Inget samråd har skett i beredningen av detta ärende. 

Beslutsunderlag 

Förslag på ”Riktlinje för hantering av val i kommunfullmäktige, styrelser 

och nämnder i Kramfors kommun” 

Remissvar från Vänsterpartiet 

Beslutet skickas till 

Administrativa enheten 
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§ 133 Dnr: KS 2019/259 

Arbetsordning för kommunfullmäktige 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Anta ny arbetsordning för kommunfullmäktige. 

Ärendet 

Den 1:a januari 2018 fick Sverige en ny kommunallag, med anledning av det 

behöver Kramfors kommunfullmäktiges arbetsordning uppdateras.  

Ärendet gick på remiss till fullmäktiges gruppledare den 28 mars till och 

med den 3 maj. Förslaget har tagits fram tillsammans med 

kommunfullmäktiges ordförande. 

Utifrån det remissvar som har inkommit har § 40 ändrats för att en motion 

skall kunna anses som besvarad utöver avslag och bifall. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges arbetsordning 

Vänsterpartiets remissvar 

KS 2019-10-15 § 135 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktiges presidium 

Kommunfullmäktiges gruppledare 
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§ 134 Dnr: KS 2019/525 

Redovisning av medborgarförslag äldre än ett år som 

inte har besvarats 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Lägga redovisningen med godkännande till handlingarna.  

Ärendet 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning kan kommunens medborgare 

väcka ärenden i kommunfullmäktige genom medborgarförslag. I 

arbetsordningen står det att kommunstyrelsen varje år ska redovisa vilka 

medborgarförslag som inte besvarats inom ett år. Redovisningen ska göras 

på fullmäktiges sammanträde i oktober.  

En analys har gjorts 2019-09-24 som visar att inga medborgarförslag 

passerats ettårsgränsen.  

Under 2018 har 15 medborgarförslag överlämnats av kommunfullmäktige. 

Samtliga har slutligt behandlats av kommunfullmäktige.  

Under de 9 första månaderna av 2019 har 10 medborgarförslag inkommit.  

Av dessa har två stycken inte beretts då dessa inlämnats anonymt eller 

omfattat flera ämnen. Fyra stycken av medborgarförslagen har slutligt 

behandlats av kommunfullmäktige och fyra medborgarförslag har således 

inte passerat ettårsgränsen. 

Ekonomi och finansiering 

Inte relevant för ärendet.  

Måluppfyllelse 

Effektiv hantering ger bäring för kommunfullmäktiges mål ”Nöjda 

medborgare”.  

Samråd 

Inget samråd har först i ärendet.  
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Beslutet skickas till 

Administrativa enheten 
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§ 135 Dnr: KS 2019/524 

Redovisning av motioner äldre än ett år som inte har 

besvarats 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Lägga redovisningen med godkännande till handlingarna.  

Ärendet 

Motioner har en särskild ställning när det gäller att värna demokratin i 

samhället. Motioner är enskilda politikers möjlighet att självständigt väcka 

ärenden i kommunen. Det är därför angeläget att dessa ärenden hanteras med 

respekt och den skyndsamhet som detta kräver.  

Enligt kommunallagen 5 kapitlet § 35 bör en motion handläggas så att 

kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år efter att motionen väckts. I 

kommunfullmäktiges arbetsordning (KS 2017/379 § 41) står det att 

kommunstyrelsen varje år ska redovisa till fullmäktige om motioner som inte 

beretts färdigt.  

En analys har gjorts 2019-09-24 som visar att inga motioner har passerat 

ettårsgränsen.  

Under 2018 har 8 motioner lämnats över från kommunfullmäktige för 

beredning. 7 stycken av dem är slutligt behandlad av kommunfullmäktige.  

För en utav motionerna pågår fortfarande beredning. Den inkom 2018-11-12 

och har således inte passerat ettårsgränsen.  

Under de 9 första månaderna av 2019 har 7 motioner överlämnats från 

kommunfullmäktige för beredning. Av dessa har 3 blivit slutligt behandlade 

av kommunfullmäktige. En motion överlämnades inte till kommunstyrelsen 

för beredning (KF 190429 §31).  

Ekonomi och finansiering 

Inte relevant för ärendet.  
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Måluppfyllelse 

Effektiv hantering ger bäring för kommunfullmäktiges mål ”Nöjda 

medborgare”.  

Samråd 

Inget samråd har först i ärendet.  

Beslutet skickas till 

Administrativa enheten 
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§ 136 Dnr: KS 2019/536 

Avveckling av det vilande bolaget med 

organisationsnummer, 556761-1875 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Godkänna att det vilande bolaget med organisationsnummer 556761-1875 

avvecklas. 

Ärendet 

2008-07-02 bildades ett aktiebolag (org.nr 556761-1875). Syftet var att bilda 

ett bolag som hade till uppgift att bygga och förvalta Gallerian. I 

diskussioner inför byggandet och bildandet av bolaget var tanken att bjuda in 

privata aktörer som delägare i bolaget och därmed i Galleriaprojektet.  

Av olika anledningar, framförallt finanskrisen 2008, var det inga privata 

aktörer som klev in i projektet och bolaget har sedan dess varit vilande. Det 

finns ingen anledning att fortsätta att förvalta och administrera ett vilande 

bolag med årliga revisioner samt bolagsstämma. Om Kramfors kommun 

önskar driva någon ytterligare verksamhet i bolagsform i framtiden är det 

enkelt att starta ett nytt bolag. 

Bolaget är idag vilande och ägs av Kramfors Industri AB*, 556222-7867 till 

50% och av Krambo AB, 559200-9004 till 50%.  

* Namnbyte av Kramfors Industri AB till Kramfast AB pågår men 

organisationsnumret förblir detsamma. 

Samråd 

Ärendet är berett i samråd med VD för Krambo AB, Per Eriksson. 

Beslutet skickas till 

Krambo AB, Per Eriksson 
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§ 137 Dnr: KS 2019/223 

Delårsrapport för Kramfors kommun, 2019-08-31 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Godkänna upprättad delårsrapport. 

2. Uppmana välfärds- och bildningsnämnderna att besluta om 

ytterligare åtgärder i sina handlingsplaner för att anpassa 

verksamheten till beslutad budgetram. 

3. Uppdra till kommunstyrelsen att med uppsiktsplikten som 

utgångspunkt intensifiera arbetet med att följa hur arbetet med 

handlingsplanerna för välfärds- och bildningsnämnderna fortskrider.  

Ärendet 

Nämnderna har gjort ekonomiska prognoser grundade på augusti månads 

utfall och Kramfors kommun har fortsatt stora verksamhetsmässiga och 

ekonomiska utmaningar. 

Den ekonomiska helårsprognosen visar ett negativt resultat på 45,5 mnkr 

vilket innebär ett budgetunderskott med 47 mnkr. Jämfört med 

aprilprognosen är det en förbättring på 7,5 mnkr. Det innebär dock att 

kommunens balanskravsresultat bedöms bli negativt och att 

kommunfullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning inte uppnås.  

Fortfarande är det de två största nämnderna som inte håller sig inom den av 

kommunfullmäktige fastställda ramen, totalt står dessa nämnder för en 

prognosticerad budgetavvikelse på 52 mnkr. 

Välfärdsnämndens prognos ligger på minus 37 mnkr och är en försämring 

med 1,5 mnkr i jämförelsen med aprilprognosen. 

Bildningsnämndens har en negativ prognos på 15 mnkr, vilket är 8 mnkr 

bättre än aprilprognosen.  

Övriga nämnder bedöms samtliga hålla sina ramar, med undantag för 

produktionsnämnden som prognosticerar ett mindre överskott.  
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Efter aprilprognosen uppmanade Kommunfullmäktige att välfärds- och 

bildningsnämnden att besluta om ytterligare åtgärder i sina handlingsplaner 

för att anpassa verksamheten till beslutad budgetram. 

Kommunfullmäktige har även beslutat om att lägga ner Ytterlännesskolan 

och att omorganisera Grämestaskolan till en F-3 skola från och med nästa 

läsår, 20/21. 

Bildningsnämndens förbättrade läge bygger på bedömd effekt på 4,6 mnkr 

av beslutade åtgärder samt en allmän återhållsamhet ute i verksamheten. 

Välfärdsnämndens underskott beror i huvudsak på minskade intäkter från 

migrationsverket men här finns även tidigare redovisade kostnader för 

exempelvis utredningar, placeringar av barn och unga, och enskilda ärenden 

som en del av förklaringen. En reviderad handlingsplan på 33,8 mnkr togs av 

nämnden i maj. Det innebar att sparbetingen omfördelades mellan 

verksamheterna och ett stort omställningsarbete har intensifierats. Effekten 

för i år är inte känd ännu. 

Det är av största vikt att det långsiktiga arbetet med att 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. 

Det allvarliga ekonomiska läget föranleder att det finns ett behov av en 

tydligare struktur och mer genomarbetade rutiner när det gäller hur 

kommunstyrelsen ska arbeta med uppsiktsplikten.  

Kommunstyrelsen har beslutat att för egen del att uppdra till 

kommunledningsförvaltningen utveckla sina metoder för att följa och 

rapportera hur arbetet med nämndernas handlingsplaner fortskrider. 

Måluppfyllelse 

Delårsrapporten är ett viktigt led i att följa upp kommunfullmäktiges 

beslutade mål. Prognosen är del av kommunens uppföljningsarbete och 

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

Samråd 

Delårsrapporten behandlas i Samverkansrådet, 2019-09-27  
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Yttranden  

Bengt Sörlin (SD), Thomas Näsholm (S), Svante Ivarsson (L), Jan Sahlén 

(S), Susanne Viklund (S), Rainor Melander (S), Jon Björkman (V), Nina 

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

Yrkanden 

Rainor Melander (S), Thomas Näsholm (S), Gudrun Sjödin (S) och Jon 

Björkman (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 

Delårsrapport, 2019-08-31 

Beslutet skickas till 

Revisionen 

Samtliga nämnder 
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§ 138 Dnr: KS 2019/242 

Svar på motion om kur för minskad sjukfrånvaro 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Avslå motionen 

Ärendet 

Mark Collins (-) har den 21 mars 2019 lämnat in en motion till 

Kommunfullmäktige som rör sätt att minska sjukfrånvaron för kommunens 

medarbetare. Motionären föreslår; 

”Att kommunen förhandlar med Hallstaberget om ett avtal för kurvistelse för 

anställda som inte mår bra.  

Att driva försöket under ett års tid i samarbete med sjukvården.  

Att bekosta heldags spavistelse för anställda med behov som en del av 

förebyggande verksamhetshälsa.  

Att kommunen utvärderar försöket efter avslutat år med analys av cost 

benefit, samt enkät från alla som har åkt på kur.” 

I motionen föreslår Mark Collins att en heldags spavistelse ska erbjudas till 

anställda som inte mår bra med mål att förebygga ohälsa. 

”I Tyskland anser man att kroppen har insjuknat pga stress och symptomen 

hos dessa människor är många och varierande och kroppen därför bör 

vårdas med avkoppling/övningar och massage för att bli bättre.” 

Förvaltningens bedömning 

Ekonomiska konsekvenser 

Av Sveriges totala sjukskrivningar så bedöms ca 45% vara kopplade till 

psykisk ohälsa. Varje månad har Kramfors kommun ca 500 sjukskrivningar, 

med varierade längd och bakomliggande orsak, vilket betyder att rent 

statistiskt så är 225 sjukskrivningstillfällen kopplade till psykisk ohälsa. 
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En heldags spavistelse uppskattas kosta ca 800 kr. Vi räknar på ett antagande 

om att 25 % av dessa 225 medarbetare som lider av någon form av psykisk 

ohälsa skulle vara aktuella för en spavistelse i månaden. Det innebär att det 

skulle bli 56 stycken spavistelser varje månad, vilket skulle kosta 44 800 

kr/månaden och 537 600 kr/år för totalt 672 tillfällen (56 tillfällen x 12 

månader = 672 tillfällen per år). 

Utöver kostnaden för spavistelser tillkommer vikariekostnader för att täcka 

medarbetarnas frånvaro från arbetsplatsen. Anta att det behövs vikarier för 

50 % av de uppskattade spavistelserna, vilket skulle resultera i 336 

vikarietillfällen per år. Varje vikarie kostar ca 2 950 kr/dagen (vilket är 10 % 

av medellönen hos medarbetare, 29 500 kr/mån). Detta gör att totalkostnaden 

för vikarier blir 991 200 kr.  

Utifrån ovanstående räkneexempel så landar vikariekostnaden tillsammans 

med vistelsekostnaden på totalt 1 528 800 kr. 

Kommunens arbetsmiljöarbete 

Kramfors kommun genomför ett ständigt arbete med att förbättra 

arbetsmiljön inom organisationen. Varje år utbildas chefer och skyddsombud 

i en 3-dagars arbetsmiljöutbildning. Dessutom så genomförs ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete kontinuerligt efter Arbetsmiljöverkets föreskrift 

Systematiskt arbetsmiljö (AFS 2008:5).  

Ådalshälsan AB, Kramfors kommuns företagshälsovård, är en extern part 

som används för att förebygga ohälsa. De kan leverera tjänster i form av 

förebyggande insatser, rådgivning vid hälsofrämjande arbete och i den 

arbetslivsinriktade rehabiliteringen. När kompetensen inom den egna 

verksamheten inte räcker till kan Ådalshälsan AB anlitas som expertresurs 

för att möjliggöra återgång i arbete. 

Dessutom ger Kramfors kommun ut friskvårdsbidrag till alla medarbetare i 

strävan att vara en attraktiv arbetsgivare. Förmånen är en viktig del i 

friskvårdsarbetet och för att kunna bidra till ett friskare liv och förebygga 

ohälsa. Arbetsgivaren betalar 50 % av kostnader kopplat till hälsa och 

friskvård, max 1 400 kr per medarbetare.  

Vidare måste Kramfors kommun följa lagen om offentligt upphandling 

(LOU), detta gör att man inte kan anlita en aktör, som motionären föreslår, 

utan måste genomföra en upphandling. 
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Sammanfattande bedömning 

Sammantaget föreslås att motionen avslås med motiveringen att en heldags 

spavistelse inte bedöms som tillräckligt för att skapa friskare medarbetare. 

Förslaget skulle dessutom innebära ökade kostnader och bedöms inte vara 

kostnadseffektivt utifrån en uppskattad kostnad på ca 1,5 miljon kr per år. 

Ekonomi och finansiering 

Inte aktuellt om motionen avslås. 

Samråd 

Inget samråd har skett i frågan. 

Beslutsunderlag 

Mark Collins (-) motion om kur för minskad sjukfrånvaro 

Beslutet skickas till 

HR-enheten 

Motionären 
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§ 139 Dnr: KS 2018/747 

Svar på motion om försäljning av Mediateknik 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Avslå motionen. 

Ärendet 

Svante Ivarsson (L) har inkommit med en motion som kommunfullmäktige 

behandlade 2018-11-26 och som har rubriken ”Försäljning av Mediateknik”.  

Ivarsson skriver i sin motion ”att ny och förbättrad teknik erövrat 

marknaden som i de flesta fall onödiggör grävandet av fiberkabel. Detta är 

särskilt bra för de som bor glest på landsbygd. Fiberkabel är bra under vissa 

omständigheter men för områden utanför tätorter är den nya tekniken, 

radio-fiber, att föredra.”  

Ivarson skriver också att Mediateknik saknar såväl kompetens som kapital 

för uppdraget och han föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar: 

”att uppdra till kommunstyrelsen att utreda möjligheterna att avyttra 

Mediateknik och genomföra en försäljning”. 

Beredning av motionen 

Sveriges kommuner och landsting 

I beredningen av Ivarssons motion vill kommunledningsförvaltningen lyfta 

fram att SKL, Sveriges kommuner och landsting, för några år sedan bytte 

åsikt i frågan om de kommunalt ägda näten. Idag är man tydlig i sina 

rekommendationer till kommunerna. SKL menar att kommunerna spelar en 

viktig roll genom att äga och tillhandahålla fibernät på öppna och lika 

villkor. Kommunerna har bidragit till att Sverige har ett unikt väl utbyggd 

bredband som lagt grunden till den stora konkurrensen och tillgång till 

många nya digitala tjänster till konkurrenskraftiga priser i jämförelse med 

stora delar av Europa. Detta engagemang bör uppmuntras och bättre stödjas 

av staten och inte pressas tillbaka av regler som gör att de kommunala 
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stadsnäten inte kan konkurrera på lika villkor. SKL menar att det är svårt att 

genom avtal med privata aktörer långsiktigt säkerställa att 

fiberinfrastrukturen tillhandahålls på öppna och lika villkor. Kommunalt 

ägande av fibernät utgör därför en viktig grund för att långsiktigt säkra 

tillgången till infrastruktur för tjänsteleverantörer. 

Teknik 

När det gäller teknikfrågan skriver Ivarsson i sin motion att trådlös teknik ”i 

de flesta fall onödiggör grävande av fiberkabel”. Det är en åsikt som de 

flesta experter inte delar även om den trådlösa tekniken utvecklats de senaste 

åren.   

Svenska stadsnätsföreningen anser att en radiolänk kan vara en bra lösning 

där markdragen fiber inte är möjligt. Det kan handla om ekonomi eller att det 

finns situationer när man vill skona höga kultur- eller miljövärden, och då 

passar en trådlös variant bra. 

I glest befolkade delar kan trådlös teknik utgöra det enda ekonomiskt 

försvarbara alternativet och därför är det viktigt att en nätägare, Mediateknik 

i vårt fall, kan använda olika tekniker för att möte de behov som medborgare 

och företag har. 

Fördelarna för bredband med fiber är att det ger en driftsäker och snabb 

anslutning för internettjänster. Fibern är ett skyddat media så finns det inget 

hinder mellan a och b och det är det mest driftssäkra sättet att ansluta sig till 

internet, TV och samhällsviktiga tjänster som tjänster för hemvård och larm. 

Fiber levererar idag 1000 Mbit/s i både upplänk och nedlänk medan det 

luftburna generellt levererar 70-100 Mbit/s i nedlänk och 10 Mbit/s i 

upplänk. 

Tre fördelar med luftburen uppkoppling: 

 Bra tillfällig lösning, i väntan på fiber. 

 Kostnadseffektivt i områden med svårgrävd terräng. 

 Bra komplement till fiber, för att ha uppkoppling utomhus.  

Tre fördelar med fiber: 

 Är snabbt även när flera i hemmet använder uppkopplingen. 

 Uppkopplingen påverkas inte av andra i området som surfar. 

 Stabilt vid oväder. 
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Regeringen har dessutom formulerat en målsättning för bredbandskapacitet 

som ska möta människors framtida behov. Målet att 98 procent av alla 

hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s senast 2025. Idag är det fiber 

som kan leverera den kapaciteten. 

Mediateknik . utbyggnad och kompetens 

Kramfors Mediateknik AB har i dagsläget cirka 1500 fiberanslutna hushåll 

och cirka 2500 kabel TV anslutningar och man bygger kontinuerligt ut nätet, 

både i delar där utbyggnaden kan ske på kommersiella villkor och i delar där 

man är beroende av externt stöd. I nätet finns olika tjänsteleverantörer som 

kunderna kan välja mellan och det sker en kontinuerlig utveckling. Att 

företaget skulle sakna kompetens, som Ivarsson skriver, är därför inte en 

uppfattning som kommunledningsförvaltningen delar. 

Det finns kommersiella aktörer inom kommunens gränser som verkar ha 

större kunskapsluckor än vårt eget bolag att döma av hur vissa projekt 

fortskrider. 

Tillgång till kapital 

När det gäller frågan om kapital så har kommunfullmäktige, så sent som i 

juni 2019, i budgeten beslutat att ingå borgen för 54.300.000 kr gällande 

låneförpliktelser i Kramfors Mediateknik AB. Detta betyder att bolaget har 

getts stora möjligheter att fortsätta utbyggnaden av nätet den närmaste tiden. 

Sammanfattande bedömning 

Sammantaget anser kommunledningsförvaltningen att motionen bör avslås. 

Huvudargumenten är att SKL råder kommunerna att inte sälja sina nät, att 

verksamheten nu utvecklas bra och att kommunfullmäktige redan tagit beslut 

som gör att finansieringen för den närmaste tiden är säkrad. Även om 

mycket arbete återstår innan det nationella bredbandsmålet är uppnått så är 

Mediateknik ett viktigt verktyg som man inta bör avyttra. Inte just nu i vart 

fall. 

Ekonomi och finansiering 

Om motionen avslås medför förslaget inga extra kostnader. 

Samråd 

Motionen har handlags av kommunledningsförvaltningen och samråd har 

skett med Mediatekniks VD. 
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Yttranden 

Svante Ivarsson (L), Rainor Melander (S), Robert Sandström (C), Peder 

Svensson (C), Jon Björkman (V), Jan Sahlén (S) och Ida Stafrin (C) yttrar 

sig 

Yrkanden 

Svante Ivarsson (L) yrkar bifall till motionen. 

Rainor Melander (S). Jon Björkman (V) och Jan Sahlén (S) yrkar på bifall 

till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordförande meddelar att propositionen kommer ställas på bifall till 

kommunstyrelsens förslag och på bifall Svante Ivarssons (L) bifallsyrkande. 

Propositionsordningen godkänns. 

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar att 

bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

Svante Ivarsson (L), Motion om försäljning av Mediateknik 

Beslutet skickas till 

Motionären 

Mediateknik 

Samhällsavdelningen 
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§ 140 Dnr: KS 2019/562 

Svar på interpellation om social hållbarhet i Kramfors 

kommun 

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 diarieföra med 

diarienummer KS 2019/562. 

Yttranden 

Svante Ivarsson (L) och Gudrun Sjödin (S) yttrar sig. 

Yrkande  

Gudrun Sjödin (S) yrkar bifall. 

Beslutsunderlag 

Svante Ivarsson (L) interpellation daterad 2019-10-06 

Interpellationssvar till Svante Ivarsson (L) daterad 2019-10-22 
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§ 141 Dnr: KS 2019/501 

Svar på interpellation om kommunkonst 

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 diarieföra med 

diarienummer KS 2019/501. 

Yttranden 

Svante Ivarsson (L) och Jan Sahlén (S) yttrar sig. 

Yrkande  

Jan Sahlén (S) yrkar bifall. 

Beslutsunderlag 

Svante Ivarsson (L) interpellation daterad 2019-09-06 

Interpellationssvar till Svante Ivarsson (L) daterad 2019-10-18 
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§ 142 Dnr: KS 2019/500 

Svar på interpellation om småföretagare 

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 diarieföra med 

diarienummer KS 2019/500. 

Yttranden  

Svante Ivarsson (L) och Jan Sahlén (S) yttrar sig. 

Yrkande  

Jan Sahlén (S) yrkar bifall. 

Beslutsunderlag 

Svante Ivarsson (L) interpellation daterad 2019-09-06 

Interpellationssvar till Svante Ivarsson (L) daterad 2019-10-18 
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§ 143 Dnr: KS 2019/502 

Svar på interpellation om koldioxidplan 

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 diarieföra med 

diarienummer KS 2019/502. 

Yttranden  

Svante Ivarsson (L) och Jan Sahlén (S) yttrar sig. 

Beslutsunderlag 

Svante Ivarsson (L) interpellation daterad 2019-09-06 

Interpellationssvar till Svante Ivarsson (L) daterad 2019-10-18 
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§ 144 Dnr: KS 2019/577 

Svar på interpellation om mobbing i Kramfors skolor 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Lägga interpellationen och svaret med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Interpellant: Svante Ivarsson (L) 

Svarande: Thomas Näsholm (S), bildningsnämndens ordförande 

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

bildningsnämndens ordförande. Interpellationen och svaret är diarieföra med 

diarienummer KS 2019/577. 

Yttranden 

Svante Ivarsson (L), Thomas Näsholm (S) och Rainor Melander (S) yttrar 

sig. 

Beslutsunderlag 

Svante Ivarsson (L) interpellation daterad 2019-10-11 

Interpellationssvar till Svante Ivarsson (L) daterad 2019-10-22 
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§ 145 Dnr: KS 2019/569 

Fråga- Elförsörjningen i Kramfors kommun 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige  

Beslut 

Lägga frågan och svaret till handlingarna med godkännande.  

Ärendet 

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

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

kommunstyrelsens ordförande. Frågan finns i diariet med diarienummer KS 

2019/569. Jan Sahlén besvarar frågan.  

Yttranden 

Jan Sahlén (S) och Svante Ivarsson (L) yttrar sig.  

Beslutsunderlag 

Svante Ivarsson fråga daterad 2019-10-09  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

34(47) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 146 Dnr: KS 2019/568 

Medborgarförslag om upprättande av swimrunbana 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beredning  

Ärendet 

Patrick Brage har lämnat in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige i 

Kramfors.  

Patrick Brage förslag är att:  

Att upprätta en fast swimrunbana i kramfors tex svanö. 

Som motivering till detta anges:  

- Utmärka närheten till vatten och främja motion och rörelse. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag daterat 2019-10-09 från Patrick Brage 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

35(47) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 147 Dnr: KS 2019/559 

Medborgarförslag om ljusskylt för annonsering 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Överlämna förslaget till produktionsnämnden för beredning  

Ärendet 

Per- Martin Sjöstedt har lämnat in ett medborgarförslag till 

kommunfullmäktige i Kramfors.  

Per-Martin Sjöstedts förslag är att:  

Sätt upp en ljusskylt för annonsering vid Gubbmyra. 

Som motivering till detta anges:  

- Informationen kan snabbt ändras från en dator och som bilist kan 

man tillgodogöra sig informationen bättre än vad man kan göra idag.  

- Det ger en bättre intryck när man kommer till Kramfors och en bättre 

spridning av vilka evenemang som pågår i kommungen.  

- Förhoppningen är att det även skulle öka antalet besökare till 

evenemangen. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag daterat 2019-10-03 från Per-Martin Sjöstedt 

Beslutet skickas till 

Produktionsnämnden 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

36(47) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 148 Dnr: KS 2019/538 

Avsägelse (V) som ledamot i bildningsnämnden och 

kommunstyrelsen.  

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige  

Beslut 

Entlediga Christina Olofsson (V) som ledamot i bildningsnämnden och 

kommunstyrelsen 

Ärendet 

Christina Olofsson (V) har skriftligen avsagt sig uppdragen som ledamot i 

bildningsnämnden och kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Christina Olofssons (V) avsägelse 2019-09-24 

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

37(47) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 149 Dnr: KS 2019/537 

Avsägelse (M) som styrelseledamot i Kramfors 

kommunhus AB  

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige  

Beslut 

Entlediga Conny Sjöblom (M) som styrelseledamot i Kramfors kommunhus 

AB.  

Ärendet 

Conny Sjöblom (M) har skriftligen avsagt sig uppdraget som styrelseledamot 

i Kramfors kommunhus AB. 

Beslutsunderlag 

Conny Sjöblom (M) avsägelse 2019-09-23 

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

38(47) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 150 Dnr: KS 2019/561 

Avsägelse (S) som ersättare i välfärdsnämnden  

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige  

Beslut 

Entlediga Eva-Lisa Sjöberg (S) som ersättare i välfärdsnämnden.  

Ärendet 

Eva-Lisa Sjöberg (S) har skriftligen avsagt sig uppdraget som ersättare i 

välfärdsnämnden.   

Beslutsunderlag 

Eva-Lisa Sjöbergs (S) avsägelse 2019-10-05 

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

39(47) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 151 Dnr: KS 2019/552 

Val av (S) som ledamot i bildningsnämnden  

Slutlig beslutsinstans  

Kommunfullmäktige  

Beslut 

Välja Matteus Vestin (S) som ledamot i bildningsnämnden.  

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-23 § 121 att entlediga Siw Sachs (S) 

som ledamot i bildningsnämnden. Kommunfullmäktige har därför att välja 

ny ledamot till bildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Nominering har inkommit från Peter Hedberg (S) 2019-10-01.  

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

40(47) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 152 Dnr: KS 2019/548 

Val av (S) som ersättare i bildningsnämnden  

Slutlig beslutsinstans  

Kommunfullmäktige  

Beslut 

Välja Gunilla Engdahl (S) som ersättare i bildningsnämnden.  

Ärendet 

Under förutsättning att kommunfullmäktige väljer Matteus Vestin (S) till 

ledamot i bildningsnämnden har kommunfullmäktige att utse en ny 

förtroendevald till uppdraget som ersättare i bildningsnämnden.  

Beslutsunderlag 

Nominering har inkommit från Peter Hedberg (S) 2019-09-29  

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

41(47) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 153 Dnr: KS 2019/547 

Val av (S) som ledamot i arvodesberedningen  

Slutlig beslutsinstans  

Kommunfullmäktige  

Beslut 

Välja Maria Larsson (S) som ledamot i arvodesberedningen. 

Ärendet 

Nominering har inkommit från Peter Hedberg (S) om att välja Maria Larsson 

(S) som ledamot i arvodesberedningen.  

Beslutsunderlag 

Nominering har inkommit från Peter Hedberg (S) 2019-09-29.  

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

42(47) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 154 Dnr: KS 2019/584 

Val av (V) som ledamot i bildningsnämnden  

Slutlig beslutsinstans  

Kommunfullmäktige  

Beslut 

Välja Roger Nylén (V) som ledamot i bildningsnämnden. 

Ärendet 

Under förutsättning att kommunfullmäktige entledigar Christina Olofsson 

(V) som ledamot i bildningsnämnden har kommunfullmäktige att utse en ny 

förtroendevald till uppdraget som ledamot i bildningsnämnden.  

Beslutsunderlag 

Nominering har inkommit från Eva Tånneryd (V) 2019-10-16.  

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

43(47) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 155 Dnr: KS 2019/585 

Val av (V) som ledamot i kommunstyrelsen  

Slutlig beslutsinstans  

Kommunfullmäktige  

Beslut 

Välja Nina Orefjärd (V) som ledamot i kommunstyrelsen. 

Ärendet 

Under förutsättning att kommunfullmäktige entledigar Christina Olofsson 

(V) som ledamot i kommunstyrelsen har kommunfullmäktige att utse en ny 

förtroendevald till uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Nominering har inkommit från Eva Tånneryd (V) 2019-10-16.  

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

44(47) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 156 Dnr: KS 2019/609 

Avsägelse (M) som styrelseledamot i Kramfors 

Mediateknik AB  

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige  

Beslut 

Entlediga Anna Proos Strandh (M) som styrelseledamot i Kramfors 

Mediateknik AB.  

Ärendet 

Anna Proos Strandh (M) har skriftligen avsagt sig uppdraget som 

styrelseledamot i Kramfors Mediateknik AB. 

Beslutsunderlag 

Anna Proos Strandh (M) avsägelse 2019-10-25 

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

45(47) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 157 Dnr: KS 2019/615 

Val (S) som ordförande i valberedningen  

Slutlig beslutsinstans  

Kommunfullmäktige  

Beslut 

Välja Peter Hedberg (S) som ordförande i valberedningen.  

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-23 § 122 att entlediga Eleonora 

Asplund (S) som ordförande i valberedningen. Kommunfullmäktige har 

därför att välja ny ordförande till valberedningen. 

Beslutsunderlag 

Muntlig nominering har inkommit från Siw Sachs (S) 2019-10-28.  

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

46(47) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 158 Dnr: KS 2019/83 

Delgivningar 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Lägga delgivningarna till handlingarna. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige får ta del av följande: 

1. Justerat protokoll - Produktionsnämnden 17 oktober 2019 

2. Justerat protokoll Bildningsnämnden 2019-09-25 

3. Justerat protokoll Kommunhus 10 oktober 

4. Justerat protokoll Krambo AB 17 september 

5. Justerat protokoll Kramfast 10 oktober 

6. Justerat protokoll KS 15 oktober 

7. Protokoll 190926 § 49 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1 

2019 

8. Protokoll 190926 § 50 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2 

2019 

9. Protokoll förbundsdirektionens sammanträde 190920 med bilagor 

10. Protokoll förbundsdirektionens sammanträde 190927  Fastställd budget 

2020 inklusive bilagor 

11. Protokoll KSAU 8 oktober 

12. Protokoll OKBAB styrelsen 190913 

13. Protokoll Välfärdnämnden 26 september utan sekretess 

14. Protokoll ÖFN 2019-09-27 - webb utan sekretess 

15. Revisionsrapport Granskning av konsulttjänster – sammanfattning 

16. Samordningsförbundet Styrelseprotokoll 2019-10-03 

17. Samordningsförbundet Styrelseprotokoll 2019-09-03 

18. Revisorernas bedömning av delårsrapport 2019-08-31 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

47(47) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

19. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2019-08-31 


