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Se närvarolistan sidan 2 

Ej beslutande ersättare Se närvarolistan sidorna 2 

Övriga närvarande Tjänstepersoner 

Se närvarolistan sida 2 
Övriga 

Se närvarolistan sida 2 

Justerare Malin Svanholm (S) Lillemor Zidén (M) 
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 Erika Sjögren  
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Närvarolista 

Beslutande ledamöter Peter Hedberg (S) 
Malin Svanholm (S)  
Jan Sahlén (S) deltar digitalt  
Eva Lygdman (S) deltar digitalt 
Thomas Näsholm (S) deltar digitalt 
Gudrun Sjödin (S) deltar digitalt 
Susanne Viklund (S) deltar digitalt 
Göran Molin (S) deltar digitalt 
Robert Larsson (S) deltar digitalt 
Siw Sachs (S) deltar digitalt 
Rolf Eriksson (S) deltar digitalt 
Carl-Gunnar Krooks (S) tjänstgörande ers. deltar digitalt 
Rainor Melander (S) deltar digitalt 
Kerstin Frånlund (S) deltar digitalt 
Grels Johansson (S) deltar digitalt 
Sofie Hellman (S) deltar digitalt 
Martin Böhlenius (S) deltar digitalt 
Ida Stafrin (C) deltar digitalt  
Inga-Britt Andersson (C) deltar digitalt 
Birgitta Widerberg (C) deltar digitalt 
Robert Sandström (C) deltar digitalt 
Ann-Christine Näsholm (C) deltar digitalt 
Peder Svensson (C) deltar digitalt 
Bertil Böhlin (C) tjänstgörande ers. deltar digitalt 
John Lundström (C) deltar digitalt 
Jon Björkman (V) deltar digitalt 
Nina Orefjärd (V) deltar digitalt 
Ingmari Georgsson (V) deltar digitalt 
Thomas Lundberg (V) tjänstgörande ers. deltar digitalt 
Eva Tånneryd (V)  
Ulla Olofsson (V) deltar digitalt 
Ove Källström (SD) deltar digitalt 
Stefan Bergman (SD) tjänstgörande ers. deltar digitalt 
Björn Sjödin (SD) deltar digitalt 
Vakant SD 
Vakant SD 
Anna Strandh Proos (M) deltar digitalt 
Johanna Zidén (M) tjänstgörande ers. deltar digitalt 
Lillemor Zidén (M) tjänstgörande ers. deltar digitalt 
Bo Grafström (KD) deltar digitalt 
Peter Andelid (L) deltar digitalt 
 

Ej beslutande ersättare Kurt Larsson (S) deltar digitalt 
Osman Saidabdala (S) deltar digitalt 
Tord Nylén (C) deltar digitalt 
Elisabeth Öhman (KD)  
Eva Köhnberg (KD)  
Mats Söderberg (L)  
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Övriga närvarande Tjänstepersoner 

Erika Sjögren, nämndsekreterare 
Bertil Wiklund, revisionen 
 

 Övriga  
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Voteringsresultat § 2 Ja Nej Avstår 

Peter Hedberg (S) X  
 

Malin Svanholm (S) X  
 

Jan Sahlén (S) X  
 

Eva Lygdman (S) X  
 

Thomas Näsholm (S) X  
 

Gudrun Sjödin (S) X  
 

Susanne Viklund (S) X  
 

Göran Molin (S) X  
 

Robert Larsson (S) X  
 

Siw Sachs (S) X  
 

Rolf Eriksson (S) X  
 

Carl-Gunnar Krooks (S) X  
 

Rainor Melander (S) X  
 

Kerstin Frånlund X  
 

Grels Johansson (S) X  
 

Sofie Hellman (S) X 
  

Martin Böhlenius (S) X 
  

Ida Stafrin (C) 
 

X 
 

Inga-Britt Andersson (C) 
 

X 
 

Birgitta Widerberg (C) 
 

X 
 

Robert Sandström (C) 
 

X 
 

Ann-Christin Näsholm (C) 
 

X 
 

Peder Svensson (C) 
 

X 
 

Bertil Böhlin (C) 
 

X 
 

John Lundström (C) 
 

X 
 

Jon Björkman (V) X  
 

Nina Orefjärd (V) X  
 

Ingmari Georgsson (V) X  
 

Thomas Lundberg (V) X  
 

Eva Tånneryd (V) X  
 

Ulla Olofsson (V) X  
 

Ove Källström (SD)  X 
 

Stefan Bergman (SD)  X 
 

Björn Sjödin (SD)  X 
 

Vakant (SD)  
  

Vakant (SD)  
  

Anna Strandh Proos (M)  X 
 

Johanna Zidén (M)  X 
 

Lillemor Zidén (M)  X 
 

Bo Grafström (KD)  X 
 

Peter Andelid (L) 
 

X 
 

Summa  23 16  
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Voteringsresultat § 4 Ja Nej Avstår 

Peter Hedberg (S)  X 
 

Malin Svanholm (S)  X 
 

Jan Sahlén (S)  X 
 

Eva Lygdman (S)  X 
 

Thomas Näsholm (S)  X 
 

Gudrun Sjödin (S)  X 
 

Susanne Viklund (S)  X 
 

Göran Molin (S)  X 
 

Robert Larsson (S)  X 
 

Siw Sachs (S)  X 
 

Rolf Eriksson (S)  X 
 

Carl-Gunnar Krooks (S)  X 
 

Rainor Melander (S)  X 
 

Kerstin Frånlund  X 
 

Grels Johansson (S)  X 
 

Sofie Hellman (S)  X 
 

Martin Böhlenius (S)  X 
 

Ida Stafrin (C)   X 

Inga-Britt Andersson (C)   X 

Birgitta Widerberg (C)   X 

Robert Sandström (C)   X 

Ann-Christin Näsholm (C)   X 

Peder Svensson (C)   X 

Bertil Böhlin (C)   X 

John Lundström (C)   X 

Jon Björkman (V)  X 
 

Nina Orefjärd (V)  X 
 

Ingmari Georgsson (V)  X 
 

Thomas Lundberg (V)  X 
 

Eva Tånneryd (V)  X 
 

Ulla Olofsson (V)  X 
 

Ove Källström (SD) X  
 

Stefan Bergman (SD) X  
 

Björn Sjödin (SD) X  
 

Vakant (SD)   
 

Vakant (SD)   
 

Anna Strandh Proos (M) X  
 

Johanna Zidén (M) X  
 

Lillemor Zidén (M) X  
 

Bo Grafström (KD) X  
 

Peter Andelid (L)   X 

Summa  7 23 9 
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Voteringsresultat § 4 Ja Nej Avstår 

Peter Hedberg (S)  X 
 

Malin Svanholm (S)  X 
 

Jan Sahlén (S)  X 
 

Eva Lygdman (S)  X 
 

Thomas Näsholm (S)  X 
 

Gudrun Sjödin (S)  X 
 

Susanne Viklund (S)  X 
 

Göran Molin (S)  X 
 

Robert Larsson (S)  X 
 

Siw Sachs (S)  X 
 

Rolf Eriksson (S)  X 
 

Carl-Gunnar Krooks (S)  X 
 

Rainor Melander (S)  X 
 

Kerstin Frånlund  X 
 

Grels Johansson (S)  X 
 

Sofie Hellman (S)  X 
 

Martin Böhlenius (S)  X 
 

Ida Stafrin (C) X  
 

Inga-Britt Andersson (C) X  
 

Birgitta Widerberg (C) X  
 

Robert Sandström (C) X  
 

Ann-Christin Näsholm (C) X  
 

Peder Svensson (C) X  
 

Bertil Böhlin (C) X  
 

John Lundström (C) X  
 

Jon Björkman (V)  X 
 

Nina Orefjärd (V)  X 
 

Ingmari Georgsson (V)  X 
 

Thomas Lundberg (V)  X 
 

Eva Tånneryd (V)  X 
 

Ulla Olofsson (V)  X 
 

Ove Källström (SD) X  
 

Stefan Bergman (SD) X  
 

Björn Sjödin (SD) X  
 

Vakant (SD)   
 

Vakant (SD)   
 

Anna Strandh Proos (M) X  
 

Johanna Zidén (M) X  
 

Lillemor Zidén (M) X  
 

Bo Grafström (KD) X  
 

Peter Andelid (L) X  
 

Summa  16 23  
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Voteringsresultat § 5 Ja Nej Avstår 

Peter Hedberg (S) X  
 

Malin Svanholm (S) X  
 

Jan Sahlén (S) X  
 

Eva Lygdman (S) X  
 

Thomas Näsholm (S) X  
 

Gudrun Sjödin (S) X  
 

Susanne Viklund (S) X  
 

Göran Molin (S) X  
 

Robert Larsson (S) X  
 

Siw Sachs (S) X  
 

Rolf Eriksson (S) X  
 

Carl-Gunnar Krooks (S) X  
 

Rainor Melander (S) X  
 

Kerstin Frånlund X  
 

Grels Johansson (S) X  
 

Sofie Hellman (S) X  
 

Martin Böhlenius (S) X  
 

Ida Stafrin (C) X  
 

Inga-Britt Andersson (C) X  
 

Birgitta Widerberg (C) X  
 

Robert Sandström (C) X  
 

Ann-Christin Näsholm (C) X  
 

Peder Svensson (C) X  
 

Bertil Böhlin (C) X  
 

John Lundström (C) X  
 

Jon Björkman (V) X  
 

Nina Orefjärd (V) X  
 

Ingmari Georgsson (V) X  
 

Thomas Lundberg (V) X  
 

Eva Tånneryd (V) X  
 

Ulla Olofsson (V) X  
 

Ove Källström (SD) X  
 

Stefan Bergman (SD) X  
 

Björn Sjödin (SD) X  
 

Vakant (SD)   
 

Vakant (SD)   
 

Anna Strandh Proos (M) X  
 

Johanna Zidén (M) X  
 

Lillemor Zidén (M) X  
 

Bo Grafström (KD)  X 
 

Peter Andelid (L) X  
 

Summa  38 1  
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Voteringsresultat § 6 Ja Nej Avstår 

Peter Hedberg (S) X  
 

Malin Svanholm (S) X  
 

Jan Sahlén (S) X  
 

Eva Lygdman (S) X  
 

Thomas Näsholm (S) X  
 

Gudrun Sjödin (S) X  
 

Susanne Viklund (S) X  
 

Göran Molin (S) X  
 

Robert Larsson (S) X  
 

Siw Sachs (S) X  
 

Rolf Eriksson (S) X  
 

Carl-Gunnar Krooks (S) X  
 

Rainor Melander (S) X  
 

Kerstin Frånlund X  
 

Grels Johansson (S) X  
 

Sofie Hellman (S) X  
 

Martin Böhlenius (S) X  
 

Ida Stafrin (C)  X 
 

Inga-Britt Andersson (C)  X 
 

Birgitta Widerberg (C)  X 
 

Robert Sandström (C)  X 
 

Ann-Christin Näsholm (C)  X 
 

Peder Svensson (C)  X 
 

Bertil Böhlin (C)  X 
 

John Lundström (C)  X 
 

Jon Björkman (V) X  
 

Nina Orefjärd (V) X  
 

Ingmari Georgsson (V) X  
 

Thomas Lundberg (V) X  
 

Eva Tånneryd (V) X  
 

Ulla Olofsson (V) X  
 

Ove Källström (SD) X  
 

Stefan Bergman (SD) X  
 

Björn Sjödin (SD) X  
 

Vakant (SD)   
 

Vakant (SD)   
 

Anna Strandh Proos (M)  X 
 

Johanna Zidén (M)  X 
 

Lillemor Zidén (M)  X 
 

Bo Grafström (KD)  X 
 

Peter Andelid (L)  X 
 

Summa  26 13  
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Voteringsresultat § 7 Ja Nej Avstår 

Peter Hedberg (S) X  
 

Malin Svanholm (S) X  
 

Jan Sahlén (S) X  
 

Eva Lygdman (S) X  
 

Thomas Näsholm (S) X  
 

Gudrun Sjödin (S) X  
 

Susanne Viklund (S) X  
 

Göran Molin (S) X  
 

Robert Larsson (S) X  
 

Siw Sachs (S) X  
 

Rolf Eriksson (S) X  
 

Carl-Gunnar Krooks (S) X  
 

Rainor Melander (S) X  
 

Kerstin Frånlund X  
 

Grels Johansson (S) X  
 

Sofie Hellman (S) X  
 

Martin Böhlenius (S) X  
 

Ida Stafrin (C)  X 
 

Inga-Britt Andersson (C)  X 
 

Birgitta Widerberg (C)  X 
 

Robert Sandström (C)  X 
 

Ann-Christin Näsholm (C)  X 
 

Peder Svensson (C)  X 
 

Bertil Böhlin (C)  X 
 

John Lundström (C)  X 
 

Jon Björkman (V) X  
 

Nina Orefjärd (V) X  
 

Ingmari Georgsson (V) X  
 

Thomas Lundberg (V) X  
 

Eva Tånneryd (V) X  
 

Ulla Olofsson (V) X  
 

Ove Källström (SD)  X 
 

Stefan Bergman (SD)  X 
 

Björn Sjödin (SD)  X 
 

Vakant (SD)   
 

Vakant (SD)   
 

Anna Strandh Proos (M)  X 
 

Johanna Zidén (M)  X 
 

Lillemor Zidén (M)  X 
 

Bo Grafström (KD)  X 
 

Peter Andelid (L)  X 
 

Summa  23 16  
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§ 1 KS 2021/19 

Information  

Beslut 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige får ta del av följande information: 

- Bertil Viklund, revisionen, informerar om revisionsrapport om 

finansiell planering. 
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§ 2 Dnr KS 2020/547 

Västernorrlands bästa företagsklimat 2025 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Fastställa målet att Kramfors ska ha Västernorrlands bästa 

företagsklimat 2025. 

2. Fastställa dokumentet ”Malins fyra punkter”. 

3. Uppdra till övriga nämnder och kommunala bolag att medverka till 

att målet nås genom att arbeta in de fyra punkterna i sin årliga 

verksamhetsplanering. 

4. Beslutet är ett ägardirektiv för de kommunala bolagen som ingår i 

kommunhuskoncernen.  

5. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att organisera arbetet för att nå 

målet. 

Reservation 

Ida Stafrin (C), Inga-Britt Andersson (C), Birgitta Widerberg (C), Robert 

Sandström (C), Ann-Christine Näsholm (C), Peder Svensson (C), Bertil 

Böhlin (C), John Lundström (C), Ove Källström (SD), Stefan Bergman (SD), 

Björn Sjödin (SD), Anna Strandh Proos (M), Johanna Zidén (M), Lillemor 

Zidén (M), Bo Grafström (KD) och Peter Andelid (L) reserverar sig mot 

beslutet. 

Ärendet 

Återremissen 

Förslaget att Kramfors kommun ska ha Västernorrlands bästa företagsklimat 

år 2025 återremitterades till kommunstyrelsen vid kommunfullmäktiges 

sammanträde 2020-12-07. 

I motiveringen till återremissyrkandet önskades bland annat ett förtydligande 

om vilken ”typ” av dokument som ärendet omfattar. Svaret är att förslaget i 

grunden är tudelat. Det viktigaste och den huvudsakliga anledningen till att 

ärendet lyfts till kommunfullmäktige är att det är kommunfullmäktige som 

bör fastställa målet att Kramfors ska ha Västernorrlands bästa företagsklimat 
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2025. Det är ett långsiktigt inriktningsmål som dessutom omfattar stora delar 

av kommunkoncernen. 

I kommunens målstyrning placeras detta mål mellan de riktigt långsiktiga 

målskrivningar som finns i visionen och som sträcker sig ända fram till 2031 

och de mål som återfinns i Mål- och resursplanen som är ettåriga. 

 

VISION 2031 Finns ett specifikt 

dokument 

PROGRAMNIVÅN  Personalpolitiskt program 

 Program för Hållbarhet 

 Program för Jämställdhet 

 Översiktsplan 

 Bostadsförsörjningsprogram 

 Bredbandsstrategi 

 mm 

 

 

Finns flera 

dokument som 

normalt sett ska 

revideras eller 

aktualitetsförklaras 

varje 

mandatperiod men 

det finns även 

enskilda beslut om 

målsättningar som 

återfinns i 

tidsspannet mellan 

visionen och mål- 

och resursplanen 

MÅL- OCH 

RSURSPLAN 

1 ÅR Finns ett specifikt 

dokument 

VERKSAMHETS-

PLAN 

1 ÅR Finns ett 

dokument per 

nämnd men det 

finns dessutom 

enskilda beslut om 

uppdrag som 

fattas löpande 

utanför VP-

dokumentet. 

 

Det finns inga formkrav på att långsiktiga mål ska förpackas i en specifik 

form utan det avgörs från fall till fall. 
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Målet att Kramfors ska ha Västernorrlands bästa företagsklimat 2025 

bedöms vara så tydligt i sig att någon utvecklad text utöver målet inte 

behövs. Det viktiga är att fokus och kraftansträngningar görs för att målet 

ska uppnås. 

Dokumentet ”Malins fyra punkter” är inte ett måldokument i sig utan en 

strategi eller inriktning som stakar ut vilka fyra grundstenar som arbetet med 

att uppnå målet ska vila på. 

1. Tydligt ledarskap för bästa företagsklimat  

2. Bästa tänkbara service  

3. Bästa samarbete med företagen 

4. Bästa dialog med företagen 

Beslutet ska heller inte ses enskilt utan det finns i en kontext av andra beslut, 

målskrivningar och handlingsplaner. Ett bra företagsklimat förutsätter en 

attraktiv kommun med en väl fungerande kommunal verksamhet. Det 

handlar om allt från barnomsorg, utbildning, äldreomsorg till renhållning  

och vattenförsörjning.  En specifik näringslivsstrategi som efterfrågades i 

återremissen är inte ett enskilt dokument utan snarare summan av allt annat 

sammantaget. 

I återremissyrkandet återfanns även en önskan om en ”breddad process” men 

där är bedömningen det är viktigare att fastställa målet och börja arbeta med 

sakfrågan än att ytterligare fördröja beslutet. Förslaget har processats fram 

tillsammans med näringslivsrådet under ett års tid och är därför väl förankrat 

med företrädare för det lokala näringslivet. 

Bakgrund och motiv 

Kramfors Kommun ska ses som en attraktiv kommun att bo, leva och verka 

i. Vårt samhällsbygge ska präglas av höga ambitioner, kvalitetskrav, 

framtidstro och en vilja att utveckla Kramfors till en modern kommun.  

Tillsammans skapar vi mod och livskraft – i hela kommunen. 

Kramfors kommun ser ett brett och väl fungerande näringsliv som en 

förutsättning för utveckling och välfärd. Samverkan och en positiv attityd till 

företagande är för kommunen några av grundstenarna i att skapa och 

upprätthålla ett gott företagsklimat, där företag och företagsamma människor 

kan utvecklas.   

Kramfors kommun har ett starkt näringsliv och i de mätningar som görs på 

nationell nivå förbättras näringslivsklimatet sakta men säkert. Vi är en 

företagstät kommun, vi har många små- och medelstora företag och vi har 
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även ett antal internationella företag som är världsledande inom sina 

områden. Vi har en stark industrisektor och tillverkande företag som 

genererar sysselsättningstillfällen och skatteintäkter. Vi har också en stark, 

växande och jobbskapande besöksnäring. 

Med företagsklimat menar kommunen de förutsättningar som påverkar det 

lokala näringslivets konkurrenskraft och ekonomiska aktiviteter. Många 

delar behövs för att skapa ett gott företagsklimat. Det handlar bland annat 

om kommunal service till företagen, attityder och tillgång till kapital, 

rådgivning och kompetent arbetskraft. Ett gott företagsklimat - när det känns 

attraktivt att starta, utveckla och etablera företag, kan beskrivas enligt 

följande punkter: 

 En kommun där företagande och entreprenörskap prioriteras. 

 En positiv attityd till företagande och företagsamma människor. 

 En hög kommunal servicenivå till företagen. 

 En kommun med väl fungerande system för tillgång till kapital, 

nätverk och rådgivning riktad mot företagen.  

 En kommun med infrastruktur och översiktsplanering som stöttar 

tillväxten. 

 En kommun där samverkan mellan näringsliv och kommun är 

självklar. 

 En kommun där det långsiktiga utvecklingsarbetet tydligt pekar ut 

platsens riktning och utmaningar. 

 En kommun där näringslivet har tillgång till den kompetens och den  

arbetskraft som krävs för fortsatt utveckling. 

 En kommun med landsbygd och stad i balans. 

 En kommun som systematiskt arbetar med kreativitet och 

innovation. 

 

Kommunens näringslivsarbete är beroende av att all kommunal verksamhet 

levererar förutsättningar för ett bra företagsklimat och en ökad tillväxt i 

kommunen. Samtliga verksamheter inom kommunen samt de kommunala 

bolagen behöver både verka och samarbeta för att lyckas med uppdraget, det 

behöver finnas ett väl fungerande kommuninternt samspel och ständiga 

förbättringar av de processer som företagare och invånare berörs av eftersom 

detta har så stor betydelse för ett fungerande näringslivsklimat.  

Ett näringslivsråd startade upp hösten 2019. Företagarorganisationen 

Företagarna hade då sedan en tid uppvaktat kommunen och gav sig själva 
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uppdraget att vara en samordnande part gentemot kommunens övriga 

företagarföreningar. Näringslivsrådets främsta uppgift är att tillsammans 

utveckla och diskutera mål på kort- och lång sikt som leder till en attraktiv, 

livskraftig och hållbar kommun för dess medborgare och näringsliv. Genom 

samarbete och förankring ska politiska beslut beredas med konkreta 

konsekvensanalyser för påverkan av måluppfyllelse. Näringslivsrådet ska 

tillvarata den samlade kompetens dess medlemmar bidrar med samt skapa 

delaktighet i utvecklingen av kommun och näringsliv. Näringslivsrådet ska 

genom kontinuerliga möten och öppen dialog mellan kommunens företag, 

politiker och tjänstepersoner möjliggöra en positiv utveckling.  

I början av 2020 enades parterna i näringslivsrådet om ett gemensamt mål att 

Kramfors kommun ska ha ”Västernorrlands bästa företagsklimat år 2025”.   

En process har pågått sedan dess för att komma fram till hur vi ska gå 

tillväga för att lyckas nå målet. En kommunintern workshop hölls i början av 

mars där kommunens samtliga förvaltningschefer, nämndsordföranden, 

Krambo AB och nyckelfunktioner inom Kommunstyrelsen bjudits in. Fokus 

var att få inspel till en kommungemensam handlingsplan för att nå målet. 

Processen fortsatte i näringslivsrådet där företagarna efterfrågade ett politiskt 

ställningstagande liknande det som finns i Timrå.  

Dokumentet Malins fyra punkter för Västernorrlands bästa företagsklimat 

2025 utformades.  

1. Tydligt ledarskap för bästa företagsklimat  

2. Bästa tänkbara service  

3. Bästa samarbete med företagen 

4. Bästa dialog med företagen 

Ytterligare en workshop arrangerades i början av september där förutom 

kommunens politiker och tjänstemän även företagare deltog. Dokumentet 

Malins fyra punkter presenterades och deltagarna gav inspel till aktiviteter. 

För att lyckas nå målet om Västernorrlands bästa företagsklimat 2025 har 

även näringslivet en betydande roll. Ett nyckelord för kommande arbete är 

tillsammans; det offentliga och det privata näringslivet.  

För att nå målet, Västernorrlands bästa företagsklimat 2025, uppdras till 

Kommunstyrelsen att organisera arbetet för att nå målet. 

Ekonomi och finansiering 

Genomförande sker inom befintlig budget. 
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Måluppfyllelse 

I vision 2031 står att vår Kramfors kommun med både Höga Kusten och 

Ådalen är ett självklart alternativ för företag, besökare och människor som 

vill leva och arbeta här. Vi tror på en positiv utveckling och vår framåtanda 

sprider sig. Allt fler vet vad Kramfors kommun erbjuder. Vi är stolta över att 

bo här och rekommenderar andra att flytta hit. Alla som vill, både kan och 

vågar starta och driva företag. Våra besökare återvänder gärna och delar med 

sig till andra om sina upplevelser.  

Här tas engagemang och idéer tillvara. Vi är pionjärer för ett hållbart 

samhälle, vilket sprider livskraft, framtidstro och optimism som fler vill ta 

del av. Allt upplevs nära och det är enkelt att leva ett rikt liv. 

Vi växer genom ett livslångt lärande och förverkligar våra drömmar. 

Entreprenörskapet blomstrar, det finns en mångfald av arbetstillfällen och en 

grön livsmiljö som gör vår kommun till ett naturligt val för boende, 

näringsliv och besökare. Människor i Kramfors kommun mår bra, är vänliga 

och uppmuntrar varandra. Vi delar med oss och bidrar med vår unika 

kunskap. Tillsammans står vi starka inför framtiden. I Kramfors kommun 

finns förutsättningar för ett livskraftigt näringsliv. Näringslivsklimatet gör att 

fler företag växer och etablerar sig i kommunen. Vår växtkraft är stark, 

entreprenörsandan spirar, tillväxten ökar och sysselsättningen är hög. 

Vi inspireras av vår dramatiska historia men låter den inte ta fokus från nutid 

och framtid. Vi ser möjligheterna även när vi möter svårigheter och hinder 

längs vägen. Vi har en öppenhet för nya idéer och influenser, vilket skapar 

förutsättningar för intressanta arbeten, boenden och mötesplatser. Något som 

vi med stolthet och glädje berättar om för andra. 

Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av 

företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet med rankingen är att visa 

var i Sverige det är mest gynnsamt att starta och driva företag. Rankingen 

utgörs till två tredjedelar av enkätsvar från företagare. I den sista tredjedelen 

väger Svenskt Näringsliv även in statistiska faktorer från SCB och UC. För 

att veta om vi nått målet år 2025 använder vi oss av bl.a. Svenskt Näringsliv 

ranking, vilket är en vedertagen mätning och som vi förhåller oss till.                 

Samråd 

Kommunstyrelsens ordförande har i Näringslivsrådet samrått med vice KSO, 

oppositionsråd, kommundirektör, tillväxt och näringslivschef, miljö- och 

byggchef, näringslivsutvecklare samt representanter ifrån 

företagarorganisationen Företagarna (som getts i uppdrag att företräda övriga 

företagarorganisationer). Två workshop har ägt rum där samtliga nämnders 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(47) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-08 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

ordförande, förvaltningschefer och nyckelfunktioner inom kommunen 

bjudits in. Till den andra workshopen bjöds även företagare in. Samarbetet 

och dialogerna har utmynnat i Malins fyra punkter för Västernorrlands bästa 

företagsklimat 2025. 

Yttranden 

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

Björkman (V), Bo Grafström (KD), Björn Sjödin (SD), Rainor Melander (S), 

Birgitta Widerberg (C), Gudrun Sjödin (S), Robert Sandström (C), Thomas 

Lundberg (V) och Peder Svensson (C) yttrar sig i ärendet. 

Yrkanden 

Malin Svanholm (S), Jon Björkman (V), Rainor Melander (S), Gudrun 

Sjödin (S) och Thomas Lundberg (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag till beslut.  

Ida Stafrin (C) yrkar bifall till punkterna 1,3,4 och 5 samt avslag till punkt 2 

med förmån för efter förslag Löften till företagen. 

Anna Strandh Proos (M), Bo Grafström (KD), Björn Sjödin (SD), Birgitta 

Widerberg (C), Robert Sandström (C) och Peder Svensson (C) yrkar bifall 

till Ida Stafrins (C) yrkanden. 

Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut och på bifall till Ida Stafrins (C) 

yrkanden. Proposition ställs på bifall till respektive förslag genom votering.  

Ordförande meddelar följande:  

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Nej-röst för bifall till Ida Stafrins (C) yrkande.  

Propositionsordningen godkänns. 

Voteringsresultat 

Med 23 ja-röster och 16 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Se voteringslista på s. 5.  

Beslutsunderlag 

Malins fyra punkter för Västernorrlands bästa företagsklimat 2025. 

Kommunfullmäktiges beslut om återremiss, 2020-12-07, § 124 
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Återremissyrkandet från Ida Stafrin (C) 

Löften till företagen C & M 

Beslutet skickas till 

Kommunens förvaltningar 

Företagarföreningarna i Kramfors kommun 

Bolag som ingår i kommunhuskoncernen 

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

kommunhus koncernen 2021”. 
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§ 3 Dnr: KS 2020/529 

Personalpolitiskt program  

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Anta förslag till personalpolitiskt program att gälla från och med 

2021-02-08 och tillsvidare. 

2. Uppdra till Kommunstyrelsen att implementera programmet i 

organisationen.  

Ärendet 

Som medarbetare inom Kramfors kommun är man med och skapar välfärden 

och ett fungerande samhälle för alla som bor och vistas i kommunen.  

Det personalpolitiska programmet har som syfte att vara vägledande för hur 

kommunen vill upplevas som arbetsgivare och innehåller områden som alla 

har stor betydelse för hur kommunens medarbetare trivs och upplever sin 

arbetsplats. 

Arbetet med att ta fram ett nytt personalpolitiskt program började redan 

under våren 2019. Den politiska majoriteten satte ihop en arbetsgrupp som 

gav vägledning om innehåll och viktiga områden att lyfta ur ett 

personalpolitiskt perspektiv. HR-enheten har utifrån detta tagit fram 

förslaget till program.  

Ett viktigt arbete som kvarstår efter beslutet är implementeringen av 

programmet och som stöd för det arbetet har majoritetens arbetsgrupp bland 

annat tagit fram ett förslag till populärversion av programmet. En 

kommunikationsplan ska upprättas av HR-enheten i samarbete med 

kommunikationsenheten för att implementera programmet. 

Kommunikationsplanen ska bland annat innehålla val av media för 

implementeringen. Men även hur implementeringen ska ske genom 

exempelvis arbetsplatsträffar för befintliga medarbetare och via webbsida för 

att nå den som söker jobb i Kramfors kommun.  

Kommunen har som mål att vara en attraktiv arbetsgivare med delaktiga och 

professionella medarbetare och programmet utgör en grund för arbetet med 

att uppnå detta mål. 
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Ekonomi och finansiering 

Det personalpolitiska programmet innefattar delar som bland annat att jobba 

för bättre anställningsvillkor och tryggare anställningar. Införandeprojekt 

kan kosta pengar men i slutänden ska insatserna inte ge ökade kostnader för 

verksamheten, om möjligt tvärtom sänka kostnaderna för organisationen 

genom en bättre och effektivare bemanning.   

Samråd 

Det personalpolitiska programmet har diskuterats i HR-råd, kommunens 

ledningsgrupp samt i den centrala samverkansgruppen (CSG) utöver 

samråden och dialogen som varit mellan majoritetens arbetsgrupp och HR-

enheten.  

Yttrande 

Malin Svanholm (S), Anna Strandh Proos (M), Ida Stafrin (C), Johanna 

Zidén (M), Thomas Lundberg (V), Gudrun Sjödin (S) och Rainor Melander 

(S) yttrar sig i ärendet. 

Yrkanden 

Malin Svanholm (S), Anna Strandh Proos (M), Ida Stafrin (C) och Thomas 

Lundberg (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 

Personalpolitiskt program, 2020-12-07, diarienummer KS 2020/529 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschefer 

HR-enheten 
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§ 4 Dnr: KS 2020/431 

Beslut om antagande av nytt  

bostadsförsörjningsprogram för Kramfors kommun  

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Anta nytt bostadsförsörjningsprogram för åren 2021-2024. 

2. Fastställa programmet som ett ägardirektiv för Krambo AB.  

Reservation 

Ida Stafrin (C), Inga-Britt Andersson (C), Birgitta Widerberg (C), Robert 

Sandström (C), Ann-Christine Näsholm (C), Peder Svensson (C), Bertil 

Böhlin (C), John Lundström (C), Ove Källström (SD), Stefan Bergman (SD), 

Björn Sjödin (SD), Anna Strandh Proos (M), Johanna Zidén (M), Lillemor 

Zidén (M), Bo Grafström (KD) och Peter Andelid (L) reserverar sig mot 

beslutet. 

Ärendet 

Enligt lagen (200:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska 

varje kommun upprätta riktlinjer för planeringen av bostadsförsörjningen i 

kommunen. Planeringen ska syfta till att främja en långsiktigt hållbar 

bostadsförsörjning som skapar förutsättningar för att alla människor ska leva 

i goda bostäder. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst innehålla 

följande uppgifter: 

 

1. Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling 

av beståndet. 

2. Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta 

mål. 

3. Hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta 

nationella och regionala mål, planer och program som 

är av betydelse för bostadsförsörjningen. 

 

Ovanstående punkter ska grundas på en analys av den demografiska 

utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda 

grupper och marknadsförutsättningar. Lagen om kommunernas 

bostadsförsörjningsansvar anger även att kommunen i planeringen ska 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(47) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-08 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

samråda med berörda kommuner och ge länsstyrelsen, aktören med ansvar 

för regionalt tillväxtarbete i länet och andra regionala organ tillfälle att yttra 

sig. 

I Kramfors kommun har riktlinjer för bostadsförsörjning utgjorts av ett 

bostadsförsörjningsprogram. Det senaste bostadsförsörjningsprogrammet har 

dock löpt ut då dess programperiod sträckte sig mellan åren 2016-2019. 

Samhällsavdelningen har fått i uppdrag att upprätta ett nytt 

bostadsförsörjningsprogram för åren 2021-2024.  

En samrådshandling till ett nytt bostadsförsörjningsprogram för åren 2021-

2024 togs fram under hösten 2020. Denna handling var ute på remiss under 

perioden 2 oktober - 13 november 2020. Mindre justeringar av handlingen har 

därefter gjorts.  

I kommunstyrelsens verksamhetsplan för år 2020, under perspektivet 

Kramforsbon och inriktningsmålet En god livsmiljö, anges att en 

antagandehandling av nytt bostadsförsörjningsprogram ska tas fram.  

Beslutet är således en del i verkställandet av kommunstyrelsens 

verksamhetsplan för år 2020.  

Bostadsförsörjningsprogrammet bedöms verka för och vara i linje med 

Agenda 2030, detta beskrivs mer i antagandehandlingen.  

En prövning av barnets bästa har gjorts och är bilagt som ett beslutsunderlag.  

Ekonomi och finansiering 

För att kunna verkställa bostadsförsörjningsprogrammets åtgärder kommer 

medel och arbetstid behöva avsättas under de kommande fyra åren. För 

Kommunledningsförvaltningen omfattar medel och arbetstid följande 

åtgärder: 

- Genomföra en utredning som klargör hur Kramfors kommun i framtiden 

bör förhålla sig till etablerandet av mellanboendeformer som exempelvis 

trygghetsbostäder  

- Informera allmänheten om möjligheten till bostadsanpassningsbidrag.  

- Ge riktad information till fastighetsägare inom LIS-områden i syfte att 

främja byggande på kommunens landsbygd.  

- Identifiera centrala områden i Kramfors stad som är lämpliga för 

byggnation av flerbostadshus. 

- Detaljplanera områden i enlighet med ovanstående åtgärd.  
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- Ta fram ett marknadsföringsmaterial för de detaljplanerade områdena 

som nämns ovan, riktade till byggherrar av flerbostadshus, för både 

hyres- och bostadsrätter. 

- Fortsätta att bevaka bostadsbehovet för de olika grupper på 

bostadsmarknaden som definieras i bostadsförsörjningsprogrammet 

genom kontinuerliga avstämningar i kommunens nätverk för 

bostadsförsörjning (innefattar även arbetstid av tjänstepersoner anställda 

inom Bildningsförvaltningen, Välfärdsförvaltningen och Krambo). 

 

Beslutet om att anta bostadsförsörjningsprogrammet innebär också att 

Krambo behöver avsätta medel och arbetstid för att kunna verkställa de 

åtgärder som faller under bostadsbolaget ansvarsområde: 

- Identifiera, projektera och bygga fler grupp- och servicebostäder genom 

om- eller nybyggnation. 

- Tillgänglighetsinventera Krambos bostadsbestånd. 

- Aktivt verka för att öka antalet tillgänglighetsanpassade bostäder utifrån 

ovan nämnd inventering. 

Samråd 

Framtagandet av bostadsförsörjningsprogrammet har skett i samråd med 

tjänstepersoner från Bildningsförvaltningen, Välfärdsförvaltningen, Miljö- 

och byggavdelningen och Krambo. Möjligheten att yttra sig över 

bostadsförsörjningsprogrammets innehåll har givits till Länsstyrelsen 

Västernorrland, Region Västernorrland, Härnösand, Sollefteå och 

Örnsköldsviks kommuner, Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, 

Höga kusten Destinationsutveckling AB, kommunala nämnder och politiska 

partier i kommunfullmäktige.  

Yttranden  

Ida Stafrin (C), Peter Andelid (L), Anna Strandh Proos (M), Johanna Zidén 

(M), Malin Svanholm (S), Björn Sjödin (SD) och Jon Björkman (V) yttrar 

sig i ärendet. 

Yrkanden  

Ida Stafrin (C) lämnar följande skriftliga tilläggsyrkande:  

Att komplettera programmet med en fjärde strategi som tillför ett 

tillväxtperspektiv med inflyttning samt tydliggörande kring möjligheter för så 

kallade mellanboenden i kommunen.  
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Peter Andelid (L), Robert Sandström (C) och Bo Grafström (KD) yrkar bifall 

till Ida Stafrins (C) tilläggsyrkande. 

Malin Svanholm (C) yrkar avslag till Ida Stafrins (C) tilläggsyrkande. 

Anna Strandh Proos (M) yrkar på att ärendet ska återremitteras med följande 

skriftliga motivering 

Jag yrkar på att ärendet återremitteras så att alla remiss svar skall 

behandlas och se om de påverkar bostadsförsörjnings programmets 

utformning, faller detta så yrkar jag i andra hand på Idas tilläggsyrkande.  

Johanna Zidén (M) och Björn Sjödin (SD) yrkar bifall till Anna Strandh 

Proos (M) återremissyrkande. 

Malin Svanholm (S) yrkar avslag till Anna Strandh Proos (M) 

återremissyrkande. 

Malin Svanholm (S) och Jon Björkman (V) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Särskild propositionsordning 

Ordförande meddelar att särskild proposition kommer ställas på bifall eller 

avslag till Anna Strandh Proos (M) återremissyrkande. Proposition ställs på 

bifall eller avslag genom votering.  

Ordförande meddelar följande:  

Ja-röst för bifall till Anna Strandh Proos (M) återremissyrkande med 

tillhörande motivering. 

Nej-röst för avslag till Anna Strandh Proos (M) återremissyrkande.  

Propositionsordningen godkänns. 

Voteringsresultat 

Med 7 ja-röster och 23 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att avslå 

Anna Strandh Proos (M) återremissyrkande. 9 personer avstod från att rösta. 

Se voteringslista på s. 6. 

Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer att ställas på bifall till 

respektive beslutspunkt och att Ida Stafrins (C) skriftliga tilläggsyrkande 

prövas sist mot bifall eller avslag. 
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Efter ställda propositioner finner ordföranden att beslutspunkt 1 och 2 har 

bifallits och Ida Stafrins (C) tilläggsyrkande har avslagits. Votering begärs 

om Ida Stafrins (C) tilläggsyrkande 

Ordförande meddelar följande:  

Ja-röst för bifall Ida Stafrins (C) tilläggsyrkande.  

Nej-röst för avslag till Ida Stafrins (C) tilläggsyrkande. 

Propositionsordningen godkänns.  

Voteringsresultat  

Med 16 ja-röster och 23 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att avslå Ida 

Stafrins (C) tilläggsyrkande.  

Se voteringslista på s. 7.  

Beslutsunderlag 

Kramfors kommuns bostadsförsörjningsprogram 2021-2024, 

antagandehandling. 

Bilaga 2 - formulär för prövning av barnets bästa, 

bostadsförsörjningsprogram. 

Yttrande över Kramfors bostadsförsörjningsprogram 2020-2024, Region 

Västernorrland. 

Yttrande över Kramfors kommuns bostadsförsörjningsprogram 2020-2024, 

Länsstyrelsen Västernorrland. 

Remissvar för bostadsförsörjningsprogram, Centern och Moderaterna. 

Synpunkter på bostadsförsörjningsprogram, Vänsterpartiet. 

Yttrande på bostadsförsörjningsprogram, Härnösands kommun. 

Yttrande på bostadsförsörjningsprogram, Välfärd. 

Beslutet skickas till 

Samhällsavdelningen 

Miljö- och byggavdelningen 

Välfärdsförvaltningen 

Bildningsförvaltningen 

Krambo AB 
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§ 5 Dnr: KS 2020/612 

God och nära vård 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Anta målbild för god och nära vård 2030. 

2. Godkänna avsiktsförklaringen och uppdra till kommunstyrelsens 

ordförande, Malin Svanholm, att underteckna densamma. 

3. Uppdra till kommundirektör, Peter Carlstedt, att slutligt fastställa och 

underteckna programdirektivet för Kramfors kommuns räkning. 

Ärendet 

Målbild 

Vården i hela Sverige står inför en systemförändring. Andelen äldre och 

kroniskt sjuka ökar markant. Det nuvarande systemet är uppbyggt av 

sjukhustunga stuprörsorganisationer med fokus på enskilda diagnoser eller 

delar av vård. Den primära vården består även av flera aktörer: kommuner 

och regioner, offentliga och alternativa utförare. Det blir svårt att skapa en 

helhetsbild av vårdbehovet hos befolkningen och den enskilde individen. 

Dagens vårdkedja har varken resurser eller är rustad för att ta hand om det 

ökande behovet hos gruppen äldre och kroniskt sjuka.  

För att hälso- och sjukvården och den kommunala vård- och omsorgen ska 

bli effektivare, hålla en hög kvalitet, kunna möta den demografiska 

utvecklingen och invånarnas behov på ett bättre sätt, krävs en omställning i 

hela vårdkedjan.  

I Västernorrland har länets sju kommuner: Kramfors, Sollefteå, Härnösand, 

Örnsköldsvik, Sundsvall, Timrå och Ånge, tillsammans med 

Kommunförbundet Västernorrland och Region Västernorrland tagit fram en 

målbild för en god och nära vård i Västernorrland. 

Målbilden beskriver visionen för hur vi tillsammans ska bygga en mer 

sammanhållen, jämlik och effektiv hälso- och sjukvård för länets alla 

individer utifrån ett nära vårdperspektiv och som individen kan vara trygg 

med.  

Målen är: 
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 Jag har en vård som är tillgänglig för mina behov 

 Jag har en kontinuitet i min kontakt med vården 

 Mitt behov är i fokus och jag är delaktig i min egen vård 

 Vården är hälsofrämjande och förebyggande för min hälsa 

Välfärdsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2020-12-03 § 72 att 

rekommendera kommunfullmäktige att anta målbilden. 

Avsiktsförklaring 

Utvecklingen av vården är en del av hela samhällsutvecklingen och ska ses 

som en naturlig del i genomförandet av Agenda 2030. I Västernorrland 

kommer arbetet med Agenda 2030 till uttryck i den Regionala 

utvecklingsstrategin (RUS). 

För att genomförandet av omställningen till en nära vård ska uppnå de 

nationella målsättningarna och målsättningarna i Agenda 2030 behöver 

många aktörer vara med och bidra. Den naturliga platsen för arbetets 

övergripande inriktningsbeslut är det regionala samverkansrådet som 

fastställt RUS.   

En gemensamt fastställd avsiktsförklaring att tillsammans genomföra 

omställningen till nära vård ger uppdraget legitimitet och är en plattform 

som det fortsatta utvecklingsarbetet kan vila på.  

Avsiktsförklaringen har diskuterats vid det Regionala samverkansrådet under 

hösten och där enades parterna om att arbetet med ”Nära Vård” är så 

genomgripande att inte bara målbilden utan även avsiktsförklaringen bör 

godkännas i respektive kommun. 

Programdirektiv 

Kommunerna i Västernorrland har tillsammans med Region Västernorrland 

bestämt sig för att bedriva omställningsarbetet gemensamt. 

Som utgångspunkt för samverkan kring nära vård är förlaget att  

kommundirektörerna och regiondirektören fastställer ett programdirektiv för 

hur arbetet ska samordnas och följas på övergripande nivå. 

Programdirektivet för omställningen till nära vård är förankrat i Social-ReKo 

som är den politiska samverkansarenan för kommun- och 

regiongemensamma hälso- och sjukvårdsfrågor i Västernorrland.  

Förslaget till beslut beträffande programdirektivet är att uppdra till 

kommundirektör, Peter Carlstedt, att slutligt fastställa och underteckna 

programdirektivet för Kramfors kommuns räkning. 
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Ekonomi och finansiering 

Utgångspunkten i det kommande arbetet är de huvudmannaskapsgränser som 

finns. För de situationer i utvecklingsarbetet som innebär överskridanden av 

huvudmannaansvarsgränser ska dessa synliggöras och kostnadsberäknas. 

Samråd 

Ärendet har handlagts i länets samverkansorgan SocialReKo, men även i 

Regionala samverkansrådet. 

Yttrande 

Bo Grafström (KD), Anna Strandh Proos (M), Gudrun Sjödin (S) och Malin 

Svanholm (S) yttrar sig i ärendet. 

Yrkande 

Bo Grafström (KD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Anna Strandh Proos (M), Gudrun Sjödin (S), Malin Svanholm (S) och Siw 

Sachs (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer att ställa på bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut och på avslag till kommunstyrelsens 

förslag till beslut. Proposition ställs genom votering.  

Ordförande meddelar följande:  

Ja-röst för bifall kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Nej-röst för avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Propositionsordningen godkänns. 

Voteringsresultat  

Med 38 ja-röster och 1 nej-röst beslutar kommunfullmäktige att bifalla 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Se voteringslista på s. 8.  

Beslutsunderlag 

Protokoll VN 2020-12-03 § 72 

God och nära vård Västernorrland målbild 

Avsiktsförklaring 

Programdirektiv 
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Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 

Revisionen 

Kommundirektör 

Förvaltningschefer 

Region Västernorrland 
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§ 6 Dnr: KS 2020/493 

Svar på motion om att inrätta Företagslotsfunktion 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 

Anse motionen besvarad. 

Reservation 

Ida Stafrin (C), Inga-Britt Andersson (C), Birgitta Widerberg (C), Robert 

Sandström (C), Ann-Christine Näsholm (C), Peder Svensson (C), Bertil 

Böhlin (C), John Lundström (C) Anna Strandh Proos (M), Johanna Zidén 

(M), Lillemor Zidén (M), Bo Grafström (KD) och Peter Andelid (L) 

reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 

Anna Strand Proos (M) och Johanna Zidén (M) har lämnat en motion 

gällande inrättande av företagslotsfunktion och förslår kommunfullmäktige 

uppdra till kommunstyrelsen att se över möjligheten att inrätta funktionen 

”företagslots” eller ”en väg in” i kommunen. Motionärerna föreslår även att 

kommunstyrelsen ser över möjligheten att funktionen ”företagslots” 

utformas i samråd med kommunens företagarråd. 

Motionärerna ger uttryck för att Kramfors kommuns förutsättningar borde 

vara bättre än vad som presteras och redovisas i rapporter om kommunens 

företagsklimat. Ett dåligt klimat för företagande gör det svårt för kommunen 

att kunna växa och utvecklas och är på det sättet ett hot mot vår välfärd och 

tillväxt. Ett område som kommunen snabbt kan förbättra är sin egen service 

till företagen och en konkret åtgärd för att öka servicen till företagen är att 

inrätta en företagslots eller om man så önskar kalla det ”En väg in” för 

företagare. Kramforskommun behöver vidta åtgärder för att få fler företagare 

och fler växande företag. Fler människor bör få stöd att gå från idé till 

kommersialisering. Det handlar främst om stöd med tillstånd och 

ansökningar, men även att vara ett bollplank för nya idéer.  

Idag finns inom många svenska kommuner en funktion med uppgift att 

vägleda företagarna igenom kommunal handläggning och service (ofta 

kallad företagslots). Företagslotsen kan vara en person eller en enhet som 

fungerar som företagens kontakt till kommunen. Företagslotsen skapar 
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förutsättningar för en snabb och effektiv handläggning av företagens ärenden 

och verkar för öppenhet och dialog. Allt för att göra det enklare att starta, 

driva och etablera företag i vår kommun.  

Kommunledningsförvaltningens bedömning 

Flexibilitet, service och dialog blir allt viktigare, vilket även framkommer i 

dialogerna med företagare. Kramfors kommun har en hög tillgänglighet och 

bidrar med rådgivning, främst när det gäller nyföretagande, finansiering samt 

regler och lagar. De flesta ärenden kommer direkt till miljö- och 

byggavdelningen och de exempel som räknas upp i motionen handläggs av 

miljö- och byggavdelningen. Några företagare vänder sig till näringslivs- och 

utvecklingsenheten eller till tekniska avdelningen. Den kommunala 

tjänsteperson som först får höra om en företagares planer är ansvarig för att 

samordna och vägleda rätt inom kommunen. Självklart får de råd och stöd i 

sina ansökningar men när det gäller att ta fram de handlingar som behövs för 

ett komplett beslutsunderlag behöver företagaren ibland anlita privata företag 

som säljer dessa tjänster. Vidare ges tydlig och löpande information i olika 

kanaler om förändringar, nya regler och upphandlingar. 

I näringslivsrådet har frågan om Företagsservice berörts, en särskild 

utredning pågår om vilka behov företagare har i kontakten med oss och vilka 

förbättringsområden de ser. På det stora hela är företagare nöjda och de ser 

inte behovet av särskild funktion som företagslots. Däremot innebär 

näringslivsrådets arbete med just Företagsservice att det redan arbetas med 

innehållet i motionärernas andra att-sats. Därför bör motionen anses vara 

besvarad. 

Måluppfyllelse 

I kommunens vision 2031 står att till ett naturligt val för boende, näringsliv 

och besökare. Människor i Kramfors kommun mår bra, är vänliga och 

uppmuntrar varandra. Vi delar med oss och bidrar med vår unika kunskap. 

Tillsammans står vi starka inför framtiden. I Kramfors kommun finns 

förutsättningar för ett livskraftigt näringsliv. Näringslivsklimatet gör att fler 

företag växer och etablerar sig i kommunen. Vår växtkraft är stark, 

entreprenörsandan spirar, tillväxten ökar och sysselsättningen är hög. 

Ekonomi och finansiering 

Ingen påverkan. 

Samråd 

Samråd har förts inom kommunledningsförvaltningen. 
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Yttrande 

Malin Svanholm (S), Anna Strandh Proos (M) och Jon Björkman (V) yttrar 

sig i ärendet. 

Yrkande  

Malin Svanholm (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Anna Strandh Proos (M) yrkar bifall till motionen.  

Propositionsordning  

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut och på bifall till Anna Strandh Proos 

(M) yrkande. Proposition kommer ställas genom votering.  

Ordförande meddelar följande:  

Ja-röst till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Nej-röst till Anna Strandh Proos (M) yrkande.  

Propositionsordningen godkänns.  

Voteringsresultat  

Med 26 ja-röster och 13 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla 

kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Se voteringslista på s. 9. 

Beslutsunderlag 

Motion från Anna Strandh Proos och Johanna Zidén daterad 2020-09-28. 

Beslutet skickas till 

Motionärerna 
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§ 7 Dnr: KS 2020/495 

Svar på motion om osund konkurrens 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Anse motionen besvarad. 

Reservation 

Ida Stafrin (C), Inga-Britt Andersson (C), Birgitta Widerberg (C), Robert 

Sandström (C), Ann-Christine Näsholm (C), Peder Svensson (C), Bertil 

Böhlin (C), John Lundström (C), Ove Källström (SD), Stefan Bergman (SD), 

Björn Sjödin (SD), Anna Strandh Proos (M), Johanna Zidén (M), Lillemor 

Zidén (M), Bo Grafström (KD) och Peter Andelid (L) reserverar sig mot 

beslutet. 

Ärendet 

Anna Strand Proos (M) och Johanna Zidén (M) har lämnat en motion 

gällande osund konkurrens. 

Motionärerna ser en risk för snedvriden konkurrens i de fall där kommuner 

och regioner bedriver affärsverksamhet. På kort sikt är det den enskilde 

näringsidkaren eller företaget, som utsätts för snedvriden konkurrens från 

kommunen, som blir förlorare. Osund konkurrens försvagar hela näringslivet 

och hämmar tillväxten.  

Motionärerna förslår kommunfullmäktige uppdra till kommunstyrelsen: 

 Att med externt stöd genomlysa all kommunal verksamhet, såväl 

inom förvaltningarna som de kommunala bolagen, gällande 

förekomsten av osund konkurrens.  

 Att skyndsamt ge förslag för att åtgärda eventuell förekomst av osund 

konkurrens och återrapportera detta till kommunfullmäktige.  

Kommunledningsförvaltningens bedömning 

Konkurrensfrågan påverkar företagens möjligheter att starta och växa i varje 

kommun. Det handlar om arbetstillfällen och skatteintäkter och därför är det 

en strategisk fråga för både politiker och chefstjänstemän.  
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Det finns dock ingen enhetlig definition av begreppet osund konkurrens men 

ett sätt att beskriva frågan är att osund konkurrens kan uppstå om en 

kommun bedriver en verksamhet där kommunen konkurrerar med privata 

utförare på ett sätt som gör att man direkt eller indirekt subventionerar den 

egna verksamheten och på så sätt försvårar för privata företag. 

Att en kommun tillhandahåller varor och tjänster i sig behöver inte betyda att 

konkurrensen är osund och det finns ett flertal domslut i såväl tingsrätt som i 

marknadsdomstolen som är vägledande. Någon entydig praxis går dock inte 

att utläsa. 

Det är också viktigt att slå fast att verksamhet som utförs av kommunen för 

kommunens eget åtagande aldrig kan definieras som osund, även om det 

finns privata utförare som skulle kunna sälja motsvarande tjänst till 

kommunen. I det fallet handlar det om politiska och/eller ideologiska vägval.  

Om däremot en kommun säljer varor eller tjänster till enskilda medborgare 

eller till företag så finns lagliga begränsningar.  

Gymverksamhet och restauranger/kaféer är de klassiska exemplen och det 

finns utrett i omgångar på nationellt håll.  

När det gäller kommunala gym så finns t.ex. en dom från 2015 där AB 

Strömstads Badanstalt vinner mot Konkurrensverket (Marknadsdomstolen 

2015:12 2015-07-10 Mål nr A 5/14). Marknadsdomstolen konstaterar i 

domen att det i anslutning till en kompetensenlig simhallsverksamhet är 

”förenligt med stöd av anknytningskompetens” att i begränsad omfattning 

bedriva vissa typer av friskvårdstjänster i form av gym och spa.  

Det är lokalen i sig och den direkta anknytningen till kompetensenlig 

kommunal verksamhet som är avgörande. Om en kommun skulle hyra 

lokaler ”på stan” och där öppna t.ex. ett gym så skulle det sannolikt inte vara 

ok. Att sälja fika i badkassan är ett annat exempel som därför inte i sig är 

osund konkurrens. 

Andra faktorer som har betydelse vid ett eventuellt domstolsavgörande är 

omfattningen på verksamheten. Är marknadsandelen liten anses 

verksamheten inte hämma konkurrensen. 

En tredje faktor som spel in är hur prissättningen ser ut. För all kommunal 

prissättning gäller en självkostnadsprincip, vilken innebär att kommunen inte 

får ta ut högre avgifter än vad som svarar mot kostnaderna för de tjänster 

eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller. I praktiken är det dock svårt 

att exakt avgöra hur självkostnaden ser ut eftersom en kommun är en stor 

verksamhet där fördelningen av ”overhead” eller gemensamma kostnader får 
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en avgörande betydelse för den faktiska självkostnaden. Därför är det oftare 

enklare att försöka prissätta de kommunalt erbjudna tjänsterna på ett sätt som 

i sig inte uppfattas som konkurrenshämmande. 

Exempel på verksamheter där varor eller tjänster säljs till allmänheten eller 

till företag i Kramfors är. 

 Träningsverkstan på Ådalshallen 

 Kiosken i badkassan på Ådalshallen 

 Kiosken på Flogstabadet 

 Restaurangen på Kvarnbacken 

 Välfärdsförvaltningens café vid Navet 

 Välfärdsförvaltningens café i Bollstabruk 

 Cafeterian på Gudmundråskolan 

 Cafeterian på Ådalsskolan 

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att vi har en bra bild av hur 

och vart kommunen konkurrerar med det privata. I de flesta fall sker 

verksamheten i direkt anknytning till kompetensenlig kommunal 

verksamhet, marknadsandelen är liten och prissättningen är marknadsmässig. 

Det är inte troligt att någon privat aktör vill eller kan bedriva dessa 

verksamheter, främst för att de inte är lönsamma och de används som 

arbetsträningsplatser för personer som inte har förutsättningar för att komma 

ut på en öppen arbetsmarknad i närtid. Kunderna är ofta anhöriga eller andra 

som har god förståelse för att det inte är samma servicenivå som när man 

handlar av en privat aktör.  

Om vi själva vill ompröva eller ändra inriktning på den verksamhet som 

bedrivs så finns inga hinder för det utan det kan hanteras i den politiska 

processen i ansvarig nämnd eller styrelse. Exakt vart gränsen går i ett enskilt 

fall måste avgöras i domstol och får därför prövas om någon väcker talan 

mot kommunen.  

Kommunledningsförvaltningen bedömer att ett externt stöd inte är relevant 

inom detta område. 

Utifrån de skäl som angivits ovan anses motionen besvarad. 

Måluppfyllelse 

I vision 2031 står att till ett naturligt val för boende, näringsliv och besökare. 

Människor i Kramfors kommun mår bra, är vänliga och uppmuntrar 
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varandra. Vi delar med oss och bidrar med vår unika kunskap. Tillsammans 

står vi starka inför framtiden. I Kramfors kommun finns förutsättningar för 

ett livskraftigt näringsliv. Näringslivsklimatet gör att fler företag växer och 

etablerar sig i kommunen. Vår växtkraft är stark, entreprenörsandan spirar, 

tillväxten ökar och sysselsättningen är hög. 

Ekonomi och finansiering  

Ingen påverkan 

Samråd 

Samråd har förts med ekonomichef, tillika chef för upphandlingsenheten, 

välfärds- bildnings- och produktionsförvaltningen. 

Yttrande 

Anna Strandh Proos (M), Carl-Gunnar Krooks (S), Rainor Melander (S), 

Malin Svanholm (S), Ida Stafrin (C), Gudrun Sjödin (S) och Eva Lygdman 

(S) yttrar sig i ärendet.  

Yrkande  

Malin Svanholm (S), Rainor Melander (S) och Gudrun Sjödin (S) yrkar 

bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Anna Strandh Proos (M) yrkar bifall till motionen.  

Ida Stafrin (C) yrkar bifall till Anna Strandh Proos (M) bifallsyrkande.  

Propositionsordning  

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut och på bifall till Anna Strandh Proos 

(M) yrkande. Proposition kommer ställas genom votering.  

Ordförande meddelar följande:  

Ja-röst till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Nej-röst till Anna Strandh Proos (M) yrkande.  

Propositionsordningen godkänns.  

Voteringsresultat  

Med 23 ja-röster och 16 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla 

kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Se voteringslista på s. 10. 
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Beslutsunderlag 

Motion från Anna Strandh Proos och Johanna Zidén daterad 2020-09-28. 

Beslutet skickas till 

Motionärerna 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

39(47) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-08 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 8 Dnr: KS 2021/37 

Avsägelse (C) som ersättare i kommunfullmäktige 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Entlediga Anne-Louise Zetterblad (C) som ersättare i Kramfors 

kommunfullmäktige. 

2. Hemställa hos länsstyrelsen om ny röstuppräkning. 

Ärendet 

Anne-Louise Zetterblad (C) har skriftligen avsagt sig uppdraget som 

ersättare i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Anne-Louise Zetterblads skriftliga avsägelse daterad 2021-01-08. 

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare 

Länsstyrelsen 
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§ 9 Dnr: KS 2021/66 

Avsägelse (C) från samtliga politiska uppdrag 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Entlediga Robert Sandström (C) från samtliga politiska uppdrag. 

2. Hemställa hos länsstyrelsen om ny röstuppräkning. 

Ärendet 

Robert Sandström (C) har skriftligen avsagt sig samtliga politiska uppdrag. 

Beslutsunderlag 

Robert Sandströms skriftliga avsägelse, daterad 2021-01-29. 

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare 

Länsstyrelsen 

Kommunförbundet Västernorrland 

Region Västernorrland 
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§ 10 Dnr: KS 2021/74 

Val av (C) som gruppledare i kommunfullmäktige 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Välja Ida Stafrin (C) till gruppledare i kommunfullmäktige. 

Ärendet 

Under förutsättning att kommunfullmäktige entledigar Robert Sandström 

från uppdraget som gruppledare i kommunfullmäktige har fullmäktige att 

välja en ny förtroendevald till uppdraget. 

Beslutsunderlag 

Nominering från Ida Stafrin daterad 2021-02-04. 

Beslutet skickas till 

Nämndsekreterare 

HR 
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§ 11 Dnr: KS 2021/75 

Val av (C) som ledamot i kommunstyrelsen 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Välja Birgitta Widerberg (C) till ledamot i kommunstyrelsen. 

Ärendet 

Under förutsättning att kommunfullmäktige entledigar Robert Sandström 

från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen har fullmäktige att välja en 

ny förtroendevald till uppdraget. 

Beslutsunderlag 

Nominering från Ida Stafrin daterad 2021-02-04. 

Beslutet skickas till 

Nämndsekreterare 

HR 
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§ 12 Dnr: KS 2021/75 

Val av (C) som ersättare i kommunförbundet 

Västernorrland 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut  

Välja Birgitta Widerberg (C) till ersättare i kommunförbundet 

Västernorrlands styrelse. 

Ärendet 

Under förutsättning att kommunfullmäktige entledigar Robert Sandström 

från uppdraget som ersättare i kommunförbundet Västernorrlands styrelse 

har fullmäktige att välja en ny förtroendevald till uppdraget. 

Beslutsunderlag 

Nominering från Ida Stafrin daterad 2021-02-04. 

Beslutet skickas till 

Nämndsekreterare 

HR 

Kommunförbundet Västernorrland 
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§ 13 Dnr: KS 2021/75 

Val av (C) som ersättande ombud till kommunförbundet 

Västernorrlands förbundsstämma. 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Välja Birgitta Widerberg (C) till ersättande ombud till kommunförbundet 

Västernorrlands förbundsstämma. 

Ärendet 

Under förutsättning att kommunfullmäktige entledigar Robert Sandström 

från uppdraget som ersättande ombud till kommunförbundet Västernorrland 

förbundsstämma har fullmäktige att välja en ny förtroendevald till uppdraget. 

Beslutsunderlag 

Nominering från Ida Stafrin daterad 2021-02-04. 

Beslutet skickas till 

Nämndsekreterare 

HR 

Kommunförbundet Västernorrland 
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§ 14 Dnr: KS 2021/76 

Val av (C) som ledamot i Höga Kusten Airport 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Välja Anders Åkerman (C) till ledamot i Höga Kusten Airport.  

Ärendet 

Under förutsättning att kommunfullmäktige entledigar Robert Sandström 

från uppdraget som ledamot i Höga Kusten Airport har fullmäktige att välja 

en ny förtroendevald till uppdraget. 

Beslutsunderlag 

Nominering från Ida Stafrin daterad 2021-02-04. 

Beslutet skickas till 

Nämndsekreterare 

HR 
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§ 15 Dnr: KS 2021/20 

Delgivningar 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Notera delgivningarna till protokollet. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige får ta del av följande: 

1. Justerat protokoll Kommunhus AB 17 december  

2. Justerat protokoll Krambo AB 8 december 2020  

3. Justerat protokoll Kramfast AB 8 december  

4. Protokoll KS 26 januari- webb utan sekretess 

5. Förbundsstyrelsen KTM Protokoll 20201209 med bilagor 

6. KTM Protokoll Förbundsdirektionen 201127 med bilaga 

7. KTM Beslut 201127 § 170 Mål- och resursplan 2021 – 2023 

8. BN 201202 § 72 Skolchefens rapport 

9. Skolchefens rapport oktober 2020  

10. Samordningsförbundet Protokoll 2020-11-20 

11. Samordningsförbundet Styrelseprotokoll 2021-01-22 

12. Samordningsförbundet Verksamhetsplan 2021 

13. Samordningsforbundet Verksamhetsplan 2021 

14. Protokoll VN 2020-12-03 § 69  

15. Statistikrapport om gynnande beslut enligt 4  kap 1§ SoL som inte 

verkställts inom 3 månader från dagen för beslut eller avbrott kvartal 3 

2020  

16. Revisionsrapport Granskning av insatser för barn och unga – 

sammanfattning 

17. Ks 210126 § 22 Kommunledningsförvaltningens rapport 

18. Kommunledningsförvaltningens rapport 2021-01-26  
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19. Månadsrapport-Personalnyckeltal Hela kommunen dec-20 

20. Protokoll VN 03 december – webb 

21. Justerat protokoll BN 2020-12-02 

22. Justerat protokoll - HKA styrelsemöte 11 november 2020 

23. Justerat protokoll kommunfullmäktige 7 december 

24. Justerat Protokoll Mediateknik 2020-12-08 

25. Minnesanteckningar gruppledarträff 28 januari 

26. Justerat protokoll VN 22 oktober 

27. Justerat protokoll PN 29 oktober 

28. Justerat protokoll BN 2020-10-21 


