
Sida 

1 (52) 

Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
     

 

Kommunstyrelsens protokoll 

Plats och tid KS sammanträdesrum, 2022-06-07 klockan 14:00–14:35 

Beslutande ledamöter Malin Svanholm (S), ordförande 
Peter Hedberg (S) 
Eva Lygdman (S) 
Robert Larsson (S) 
Tommy Swärdh (S) 
Eleonora Asplund (S) 
Susanne Viklund (S), tjänstgörande ersättare 
Lisbet Boman (S), tjänstgörande ersättare 
Jon Björkman (V), 1:e vice ordförande 
Victoria Jonsson (V), tjänstgörande ersättare 
Ida Stafrin (C), 2:e vice ordförande 
Anders Åkerman (C) 
Inga-Britt Andersson (C), tjänstgörande ersättare 
Thomas Andersson (C), tjänstgörande ersättare 
Jari Merikanto (M), tjänstgörande ersättare 

Ej beslutande ersättare Gudrun Sjödin (S) 
Sofie Hellman (S) 
Thomas Näsholm (S) 

Tjänstepersoner Peter Carlstedt, kommundirektör 
Erika Sjögren, verksamhetsutvecklare § 60 
Henrik Ericson, nämndsekreterare 
Malin Rydmark, ekonomichef § 60 
Susanne Königson, avdelningschef – samhällsavdelningen § 60 
Siv Sundström, chef- miljö och byggavdelningen § 60 
Lena Nordlander, verksamhetsansvarig Höga kusten industrigrupp § 
60 

Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 

PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-06-07 
Mötets diarienummer 

KS 2022/11 

Protokoll KS 7 juni
(Signerat, SHA-256 C0CB42C8E180F412635A603BC2CED716AC91316FF5FF2699894F6702426CFFC9)

Sida 1 av 53



Kramfors kommun 
Sammanträdesdatum 

2022-06-07 
Mötets diarienummer 

KS 2022/11 
Sida 

2 (52) 
 

Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
     

 

Justeringens plats och tid Digital justering 

Paragrafer 60–85 

Sekreterare 

Henrik Ericson 

Ordförande 

Malin Svanholm (S) 

Justerare 
Jari Merikanto (M) 

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på 
kommunens digitala anslagstavla. 

Beslutande organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-06-07 

Datum då anslaget sätts upp 2022-06-08 

Sista datum för överklagande 2022-06-29 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningen 

Underskrift 

Henrik Ericson 
 

Protokoll KS 7 juni
(Signerat, SHA-256 C0CB42C8E180F412635A603BC2CED716AC91316FF5FF2699894F6702426CFFC9)

Sida 2 av 53



Kramfors kommun 
Sammanträdesdatum 

2022-06-07 
Mötets diarienummer 

KS 2022/11 
Sida 

3 (52) 
 

Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
     

 

Ärendelista 

§ 60 Information till kommunstyrelsen 2022 5 

Diarienummer: KS 2022/26 

§ 61 Förvaltade stiftelser bokslut och revisionsberättelser för 2021 6 

Diarienummer: KS 2022/234 

§ 62 Beslut om upphävande för del av byggnadsplan samt del av detaljplan 8 

Diarienummer: MOB-2021-1333 

§ 63 Beslut om ändring av byggnadsplan samt ändring av detaljplan 10 

Diarienummer: MOB-2022-93 

§ 64 Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31 12 

Diarienummer: KS 2022/253 

§ 65 Ansökan för ortsutvecklingsmedel 2022 14 

Diarienummer: KS 2022/143 

§ 66 Riktlinje hot och våld mot förtroendevalda 17 

Diarienummer: KS 2022/275 

§ 67 Revisionsrapport Granskning av arbetet med barnkonventionen 18 

Diarienummer: KS 2022/219 

§ 68 Kommunledningsförvaltningens rapport 2022 20 

Diarienummer: KS 2022/54 

§ 69 Remiss Regional kulturplan för Västernorrland 2023-2026 22 

Diarienummer: KS 2022/221 

§ 70 Sammanträdesplan 2023 23 

Diarienummer: KS 2022/183 

§ 71 Sammanträdesplan för KF 2023 25 

Diarienummer: KS 2022/183 

§ 72 Motion om ozonbehandling av lokaler 27 

Diarienummer: KS 2021/585 

§ 73 Motion om instiftande av pris som Årets återvinnare 29 

Diarienummer: KS 2021/582 

§ 74 Årsredovisning 2021 Samordningsförbundet 31 

Diarienummer: KS 2022/270 

§ 75 Ansvarsfrihet 2021 Samordningsförbundet Kramfors 32 

Diarienummer: KS 2022/269 

Protokoll KS 7 juni
(Signerat, SHA-256 C0CB42C8E180F412635A603BC2CED716AC91316FF5FF2699894F6702426CFFC9)

Sida 3 av 53



Kramfors kommun 
Sammanträdesdatum 

2022-06-07 
Mötets diarienummer 

KS 2022/11 
Sida 

4 (52) 
 

Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 76 Årsredovisning 2021 Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen 33 

Diarienummer: KS 2022/300 

§ 77 Ansvarsfrihet 2021 Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen 35 

Diarienummer: KS 2022/224 

§ 78 Årsredovisning 2021 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands 
län 37 

Diarienummer: KS 2022/301 

§ 79 Ansvarsfrihet 2021 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands 
län 38 

Diarienummer: KS 2022/220 

§ 80 Beslut om gemensam överförmyndarnämnd för Kramfors- och Härnösands kommun 39 

Diarienummer: KS 2022/306 

§ 81 Mål- och resursplan (budget) 2023 med planåren 2024 och 2025 43 

Diarienummer: KS 2022/52 

§ 82 Budgetutfallsprognoser och delårsrapporter 2022 46 

Diarienummer: KS 2022/232 

§ 83 Ombudgetering samt driftsbidrag till Kramfast AB 48 

Diarienummer: KS 2022/311 

§ 84 Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2022 51 

Diarienummer: KS 2022/24 

§ 85 Delgivningar 2022 kommunstyrelsen 52 

Diarienummer: KS 2022/23 

 

Protokoll KS 7 juni
(Signerat, SHA-256 C0CB42C8E180F412635A603BC2CED716AC91316FF5FF2699894F6702426CFFC9)

Sida 4 av 53



Kramfors kommun 
Sammanträdesdatum 

2022-06-07 
Mötets diarienummer 

KS 2022/11 
Sida 

5 (52) 
 

Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 60 Information till kommunstyrelsen 2022 

Diarienummer: KS 2022/26 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen får ta del av följande information 

 Lena Nordlander, HKIG, informerar om resultatet för sikt-projektet 
samt om nuläget i HKIG. 

 Siv Sundström, chef miljö- och byggavdelningen, informerar om 
pågående ärenden kring bygglov och planändringar. 

 Malin Rydmark, ekonomichef och Erika Sjögren, 
verksamhetsutvecklare, informerar om mål och resursplan 2023 och 
om den fördjupade ekonomiska prognosen. 

 Peter Carlstedt, kommundirektör, informerar om 
kommunledningsförvaltningens rapport. 

 Kommunstyrelsen ges möjlighet att ställa frågor till tjänstepersoner 
utifrån sammanträdets ärendelista.  
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§ 61 Förvaltade stiftelser bokslut och revisionsberättelser för 
2021 

Diarienummer: KS 2022/234 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna och överlämna de förvaltade stiftelsernas sammanställning över 
räkenskaperna för år 2021 till revisorerna.  

1. Arvid Hamréns företagarutbildningsstiftelse  
2. Hjälpsamstiftelsen 
3. Grundskolans samstiftelse 
4. Gymnasiets samstiftelse 
5. Näsmanska skolstiftelsen 
6. Syskonen Lübecks utbildningsstiftelse för synskadade 
7. J A Vestins stiftelse 

  

Ärendet 

Ekonomienheten har upprättat sammanställning för 2021 avseende alla 
stiftelser där styrelsen utgörs av kommunstyrelsen. Inte någon av dessa 
stiftelser är bokföringsskyldig och därmed skyldiga att upprätta 
årsredovisning utan det räcker med att upprätta sammanställning över 
räkenskaperna.  

Beslutsunderlag 

Sammanställning Arvid Hamréns företagarutbildningsstiftelse 2021, KS 
2022/234 
Sammanställning Hjälpsamstiftelsen 2021, KS 2022/234 
Sammanställning Grundskolans samstiftelse 2021, KS 2022/234 
Sammanställning Gymnasieskolans samstiftelse 2021, KS 2022/234 
Sammanställning Näsmanska skolstiftelsen 2021, KS 2022/234 
Sammanställning Syskonen Lübecks utbildningsstiftelse för synskadade 
2021, KS 2022/234 
Sammanställning J A Vestins stiftelse 2021, KS 2022/234 
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Beslutet skickas till 

Revisorerna 
Ekonomienheten  
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§ 62 Beslut om upphävande för del av byggnadsplan samt del 
av detaljplan 

Diarienummer: MOB-2021-1333 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att upphäva byggnadsplan för del av Törna by 
samt del av detaljplan för Salums industriområde för fastigheterna Törna 
3:14 och 3:15. 

Lagstöd 

Plan och bygglagen (PBL) 5 kap § 27 

Skäl till beslut 

Syftet med upphävandet är att möjliggöra utveckling av Mjälloms Tunnbröd 
AB inom fastigheterna Törna 3:14 och Törna 3:15, där gällande detaljplaner 
reglerar småindustri [Jm/J]. Upphävandet berörs inte av något planprogram 
och är förenligt med kommunens gällande översiktsplan. 

Under samrådet har Länsstyrelsen inkommit med synpunkt angående 
uppgifter om miljökvalitetsnorm för Törnaån. Planbeskrivningen har 
kompletterats med dessa uppgifter inför antagandet.  

I övrigt har inga synpunkter inkommit som kräver att upphävandet går ut på 
granskning. Upphävandet kan därför antas. 

Ärendet 

Sökande har för avsikt att utveckla verksamheten med restaurang, kontor 
och besöksparkeringar. Eftersom gällande detaljplaner endast medger 
småindustri kan inte bygglov ges för önskade tillbyggnader och 
användningar. Sökande kom in med begäran om planbesked den 20 oktober 
2021 för att möjliggöra önskade åtgärder. 

Detaljplanerna för del av Törna by och Salums industriområde är från 1966 
respektive 1992. På de två fastigheterna, Törna 3:14 och 3:15, finns idag två 
företag med inriktning på livsmedelstillverkning. Antalet besökare till 
fastigheterna har ökat sedan öppnandet av delikatessbutiken. 
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Planbesked togs 3 november 2021. 

Beslutsunderlag 

Karta över upphävandeområdet 
Planbeskrivning 
Granskningsutlåtande 

Överklagandehänvisning 

Beslutet kan överklagas inom tre veckor. 

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggavdelningen, som vidaresänder beslutet till berörda.  
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§ 63 Beslut om ändring av byggnadsplan samt ändring av 
detaljplan 

Diarienummer: MOB-2022-93 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta detaljplan för ändring av byggnadsplan 
för Norrfällsviken Campingområde för fastigheten Nordingrå-Mjällom 8:33. 

Lagstöd 

Plan och bygglagen (PBL) 5 kap § 27 

Skäl till beslut 

Ändringen av detaljplanen avser att göra de befintliga campingstugorna 
planenliga för att kunna ge dem ett permanent bygglov. Ändringen bedöms 
vara förenlig med kommunens gällande detaljplan. 

Under samrådet har inga synpunkter inkommit som påverkar ändringens 
utformning. Förslaget till ändring kan antas. 

Ärendet 

Inom planområdet finns även tio små campingstugor som idag har tillfälligt 
bygglov. Gällande detaljplan reglerar aktuell mark som prickmark (mark 
som inte får bebyggas). För att kunna ansöka om ett permanent bygglov för 
stugorna krävs att detaljplanen ändras för att medge campingstugor på 
platsen. 

Planbesked togs 10 februari 2022 

Beslutsunderlag 

Karta över ändringsområdet BNå33 
Planbeskrivning BNå33 
Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Överklagandehänvisning 

Beslutet kan överklagas inom tre veckor. 

Protokoll KS 7 juni
(Signerat, SHA-256 C0CB42C8E180F412635A603BC2CED716AC91316FF5FF2699894F6702426CFFC9)

Sida 10 av 53



Kramfors kommun 
Sammanträdesdatum 

2022-06-07 
Mötets diarienummer 

KS 2022/11 
Sida 

11 (52) 
 

Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggavdelningen, som vidaresänder beslutet till berörda.  
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§ 64 Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 
per 2021-12-31 

Diarienummer: KS 2022/253 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Avge nedanstående svar till revisionen. 

Ärendet 

Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser 
som finns redovisade i rapporten. Av svaret bör det framgå vilka eventuella 
åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda. I avsnittet 
nedan framgår de rekommendationer revisorerna lämnade i sin rapport med 
kursiv stil. Efter varje rekommendation beskrivs de synpunkter och åtgärder 
som kommunstyrelsen föreslås lämna i sitt svar. 

Revisorerna rekommenderar att målen för god ekonomisk hushållning 
omfattar kommunkoncernen som helhet. 

I mål- och resursplan för 2022 finns det finansiella mål för 
kommunkoncernen, de utvärderas i samband med delårsrapporten 2022-08-
31. 

Revisorerna rekommenderar att kommunstyrelsen ser över styrmodellen för 
att säkerställa att verksamhetsmålen kan utvärderas på ett objektivt sätt. 
Revisorerna anser att kommunfullmäktige även formellt bör fastställa 
nämndernas uppdrag och mål till verksamheten för att säkerställa att 
nämndernas tolkning av målen överensstämmer med kommunfullmäktiges. 

Kramfors kommuns styrmodell har medvetet utvecklats för att skapa en 
tydligare ”röd tråd” från de kommunövergripande perspektiven och målen, 
ner till de aktiviteter som sker på respektive enhet. Detta gäller även 
uppföljningen av målen. Den tidigare modellen, med ett fåtal 
kommunövergripande indikatorer, upplevdes som alltför godtycklig när det 
gällde att fånga upp huruvida kommunen hade nått sina mål eller inte.  

Från 2021 bygger mål- och styrkedjan på ett fåtal breda 
kommunövergripande mål. Nämnderna i sin tur beslutar om eventuella 
nämndmål och i vissa fall nyckeltal som är av vikt för verksamheten. 
Därefter planerar respektive verksamhet sina aktiviteter för att bidra till 
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måluppfyllelsen. Genom denna ordning kan nämnderna och professionen 
styra sina verksamhetsplaner utifrån nämndens behov. Återrapporteringen 
till kommunfullmäktige sker genom uppföljning av aktiviteter, nyckeltal och 
nämndmål. Formerna för denna rapportering ställer nya och i vissa fall 
högre krav på nämndernas uppföljning av verksamhetsplanen. Det är ett 
utvecklingsarbete som kommer att ta tid. Bedömningen är dock att det på 
sikt kommer att ge en bättre bild av hur verksamheterna når sina respektive 
mål, och hur kommunen utvecklas.  

Kommunen håller på att utveckla den tillitsbaserade styrningen och 
revisorernas förslag om att kommunfullmäktige ska fastställa nämndernas 
verksamhetsplaner är inte förenlig med tankarna om tillitsbaserad styrning, 
där nämnderna har ett stort ansvar via sina reglementen och delegationer. 
Kommunen håller på att utveckla lednings och styrsystem, detta görs enligt 
den tillitsbaserade styrningens principer. Kommunfullmäktige har fastslagit 
att vi ska arbeta enligt principen om tillitsbaserad styrning.  

Dessutom är det inte praktiskt genomförbart att låta kommunfullmäktige 
fastställa nämndernas verksamhetsplaner. 

Revisorerna har noterat att pensionskompensation enligt beslut från 
regionen inte bokförts 2021 om 8,7 mnkr, trots att beslutet erhölls 2021. 

Kommunstyrelsen vill förtydliga att tvisten angående pensionskompensation 
har pågått i flertalet år. Ett förlikningsavtal upprättades i december men 
dröjde till mitten av mars förrän avtalet var undertecknad av alla parter och 
utbetalad till kommunerna. Kommunen gjorde därför bedömningen att inte 
ta hänsyn förlikningen i bokslut 2021 då undertecknande av avtalet och 
pengarna dröjde flera månader in på det nya året.  

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport om granskning av bokslut och årsredovisning 2021, 
daterad 2022-04-13. 

Beslutet skickas till 

Revisionen  
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§ 65 Ansökan för ortsutvecklingsmedel 2022 

Diarienummer: KS 2022/143 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kvarvarande medel upparbetas på följande sätt; 
 310 000 kronor anslås till Konvaljparken. 
 360 000 kronor anslås till Hagaparken. 
 100 000 kronor anslås till Norrfällsviken. 

  

2. Medlen till Konvaljparken betalas ut under försättning att;  
 Tillstånd finns för byggnation och drift.  
 Avtal finns med markägare. 
 Resterande finansiering ordnas.  

 
3. Medlen tas ur samhällsavdelningens budget. 

Ärendet 

I ”Mål- och resursplan 2022 med planåren 2023-2024” har 
kommunfullmäktige avsatt två miljoner kronor till samhälls- och 
ortsutveckling. En miljon kronor är sökbara i enlighet med upprättad 
riktlinje och beslut om dessa medel tas av kommunstyrelsen i april 
respektive oktober.  

För den återstående miljonen lämnar samhällsavdelningen förslag på hur 
den bör användas. Vid kommunstyrelsens sammanträde i maj fick 
avdelningen i uppdrag att till kommunstyrelsen i juni presentera hur de 
resterande 770 000 kronor ska nyttjas. 

Samhällsavdelningen föreslår följande satsningar: 

 Konvaljparken (Styrnäs) 

Föreningen Styrnäs Framtid driver den populära bad- och mötesplatsen 
Konvaljparken vid Dämstasjön. Under många har föreningen anordnat 
simskola och under 2021 deltog cirka 70 barn i simskolan.  

Styrnäs framtid vill utveckla Konvaljparken med en hinderbana, som 
främjar rörelse för barn i åldern 7-12 år, ett komplement till den befintliga 
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lekplatsen för yngre barn. Utöver detta ska föreningen anlägga en 
cykelparkering samt bygga ett staket runt hinderbanan och minigolfbanan 
för att öka tryggheten hos besökare i Konvaljparken. 

Kostnaden för projektet är beräknad till 483 475 kronor varav Kramfors 
kommun medfinansierar med 310 000 kronor. Kvarvarande finansiering är 
tänkt att ske genom bygdemedel för vattenkraft samt ideell tid.  

 Hagaparken (Kramfors) 

Hagaparken i Kramfors har blivit en allt mer attraktiv mötesplats oavsett 
kön och ålder. För att skapa en tryggare och trivsammare miljö efterfrågas 
belysning längs gångvägen genom parken mellan Renvägen-Gränsgatan. 
Kostnaden är beräknad till 360 000 kronor.   

 Norrfällsviken 

  

För att skapa en attraktivare miljö i nära anslutning till fiskeläget i 
Norrfällsviken behöver badstranden åtgärdas. Den behöver fräsas samt att 
sand behöver fyllas på. Gångvägen mellan badet och parkeringen ska grusas 
samt att det ska ordnas en volleybollplan för barn och unga. Kostnaden är 
beräknad till 100 000 kronor.   

  

Föreslagna prioriteringar uppgår till 770 000 kronor och därmed har 
samhällsavdelningen fullföljt sitt uppdrag som avdelningen fick av 
kommunstyrelsen i maj. 

Av den sökbara miljonen beslutade kommunstyrelsen i april att betala ut 
404 240 kronor, vilket innebär att 595 760 kronor är sökbara till höstens 
ansökningsomgång.  

Måluppfyllelse 

Beslutet ger högre kvalitet för kommuninvånarna, vilket också är ett av 
kommunens mål. Beslutet bidrar också till en god livsmiljö som är 
kommunstyrelsens mål.  

Agenda 2030 

Beslutet bidrar till mål 5, 10, 11 och 16 inom Agenda 2030.  

Barnrättsperspektiv 

Beslutet berör barn generellt och kommer att bidra till en attraktivare miljö 
för barn och unga. Barnrättsperspektivet har lyfts i samtliga projekt. 
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Satsningarna ger en tryggare miljö och bättre möjligheter för en aktivare 
fritid hos barn och unga. 

Ekonomi och finansiering 

Medlen tas ur samhällsavdelningens budget. 

Samråd 

Inom samhällsavdelningen samt med tekniska avdelningen och miljö- och 
byggavdelningen. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1, karta samhälls- och ortsutvecklingsmedel 2022 (juni) 

Beslutet skickas till 

Samhällsavdelningen 
Tekniska avdelningen 
Miljö- och byggavdelningen 
Landsbygdsrådet 
Ungdomsrådet  
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§ 66 Riktlinje hot och våld mot förtroendevalda 

Diarienummer: KS 2022/275 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta riktlinje Hot och våld mot förtroendevalda.  
2. Upphäva tidigare Handlingsplan hot och våld mot förtroendevalda, 

KS 2014/248.  

Ärendet 

Kramfors kommun har en handlingsplan hot och våld mot förtroendevalda 
sedan 2014, dnr KS 2014/248, som behöver uppdateras. Förtroendevalda är 
inte anställda och omfattas därför inte av kommunens riktlinje om hot och 
våld i arbetsmiljön.  

Säkerhets- och telekomstrateg har tagit fram en ny riktlinje som till stora 
delar har samma inriktning som riktlinjen om hot och våld i arbetsmiljön 
men som skiljer sig en del i fråga om ansvaret för säkerheten. För de 
förtroendevalda är det ett delat ansvar mellan den förtroendevalde själv, de 
politiska partierna och kommunen. Förtroendevaldas uppdrag avgränsas inte 
heller till en förutbestämd arbetstid.  

Samråd 

Förslaget till riktlinje har varit utskickat till de politiska partiernas grupp-
ledare i kommunfullmäktige samt kommunens heltidsarvoderade politiker. 
En synpunkt har inkommit som inarbetats i förslaget.  

Beslutsunderlag 

Riktlinje hot och våld mot förtroendevalda.  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktiges partigruppledare 
Säkerhets- och telekomstrateg  
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§ 67 Revisionsrapport Granskning av arbetet med 
barnkonventionen 

Diarienummer: KS 2022/219 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Avge nedanstående svar till revisorerna. 
2. Uppdra till samhällsavdelningen att inleda en översyn och revidering 

av de styrande dokumenten kring barnkonventionen. 

Ärendet 

Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser 
som finns redovisade i rapporten. Av svaret bör det framgå vilka eventuella 
åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda. I avsnittet 
nedan framgår de rekommendationer revisorerna lämnade i sin rapport med 
kursiv stil. Efter varje rekommendation beskrivs de synpunkter och åtgärder 
som kommunstyrelsen föreslås lämna i sitt svar. 

Revisorerna rekommenderar att kommunstyrelsens ser över målstyrningen 
kring barnkonventionen.  

I mål- och resursplan för 2023 kommer målstyrningen tydliggöras med 
hänvisning till Agenda 2030 och barnkonventionen. 

Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att i samråd med övriga 
nämnder säkerställer en implementering av de styrande dokumenten kring 
barnkonventionen i syfte att tydliggöra styrningen av arbetet.  

De styrande dokumenten uppfattas som komplicerade och är svåra att 
efterleva. En revidering behöver därför ske så att barnkonventionens 
intentioner kan efterlevas i ännu större utsträckning. 

Kommunstyrelsen säkerställer återkommande utbildningar kring 
barnkonventionen både för medarbetare och förtroendevalda. 

Inför varje ny mandatperiod erbjuds utbildning för de förtroendevalda, vid 
detta tillfälle informeras det även om Agenda 2030 och barnkonventionen. 

Kommunstyrelsen tar dock till sig revisorernas synpunkter om 
återkommande utbildningar och i samband med revideringen av de styrande 
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dokumenten kommer även behov av särskilda utbildnings- och 
informationsinsatser belysas. 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport Granskning av arbetet med barnkonventionen daterad 
2022-03-28. 

Beslutet skickas till 

Revisionen  

Protokoll KS 7 juni
(Signerat, SHA-256 C0CB42C8E180F412635A603BC2CED716AC91316FF5FF2699894F6702426CFFC9)

Sida 19 av 53



Kramfors kommun 
Sammanträdesdatum 

2022-06-07 
Mötets diarienummer 

KS 2022/11 
Sida 

20 (52) 
 

Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 68 Kommunledningsförvaltningens rapport 2022 

Diarienummer: KS 2022/54 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna rapporten och se den som en del i fullgörandet av 
uppsiktsplikten. 

Ärendet 

I denna rapport har kommunledningsförvaltningen valt att fokusera på 
perspektivet Kramforsbon och lyfta arbetet inom följande områden: 

Länets bästa företagsklimat 2025 

Redovisning av kommunens satsning på dataspelsindustrin och pågående 
projekt inom dataspelsutveckling i kommunen. Status för 
NyföretagarCentrum, mötesplatser, företagsbesök och 
kompetensförsörjning. Sammanfattning av det interna arbetet med 
förvaltningar, näringslivsrådet och totalförsvaret.  

Kultur och fritid 

Inom området kultur redovisas arbetet med kulturföreningar, häxmuseet, 
konsthallen, open space 2022, scenkonst för barn och unga samt Babelsberg. 

Fritidsenheten rapporterar om arbetet med föreningslivet, besöksnäring, 
friluftsliv samt barn och unga. 

Jämställdhet – modellkommun 2020-2022 

Kramfors kommuns resa som modellkommun i Sveriges kommuner och 
regioners utvecklingsarbete Modellkoncept för jämställdhet beskrivs med 
exempelvis mål och resultat samt framtidsspaning.  

Miljö- och byggavdelningen 

Verksamheten har börjat återgå till hur det var före pandemin. Många 
verksamheter planerar utökning och besöksnäringen har planer för ny 
verksamhet. Restaurangerna i kommunen planerar för en ”vanlig” säsong 
och tillfälliga arrangemang återuppstår i sommar.  
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Ledning och innovation 

Enhetens pågående samt genomförda arbete med övergripande processer 
redovisas.  

Digitaliseringsenheten 

Utvecklingen av e-tjänster fortsätter. Organisationens digitala medvetenhet 
har uppmärksammats genom kommunens deltagande i SKR:s projekt 
DiMIOS. Arbetet med att kartläggningar av bland annat kommunens IT-
infrastruktur har tagit fart. I samråd med fack och medarbetare har ett 
rekryteringsarbete skett under april/maj för en permanent lösning till 
tjänsten som digitaliseringschef.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens rapport 2022-06-07, KS 2022/54 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschefer 
Revisionen 
Kommunfullmäktige  
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§ 69 Remiss Regional kulturplan för Västernorrland 2023-2026 

Diarienummer: KS 2022/221 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Fastställa remissyttrandet. 

Ärendet 

Kramfors kommun har inbjudits att lämna synpunkter på remissversionen av 
ny regional kulturplan för Västernorrland 2023-2026. Den regionala 
kulturplanen beskriver de prioriteringar som regionen vill göra i fråga om 
regional kulturverksamhet som avses få statligt stöd, prioriteringarnas 
förhållande till de nationella kulturpolitiska målen samt uppgifter om 
planerad statlig, kommunal och annan finansiering av verksamheterna. 

I remissvaret anser Kramfors kommun att kulturplanen är relativt kortfattad 
och strategisk. Planen hade dock kunnat vara tydligare i hur målen ska 
uppnås. Vi saknar ett genusperspektiv och ett socioekonomiskt perspektiv 
på barns, ungas och vuxnas kulturdeltagande. Kulturskolorna nämns 
förvånansvärt lite, när det gäller insatser för barn och unga. Planen kan 
också vara ärligare med den geografiska obalans som råder i länet, och hur 
de kommuner som saknar regionala kulturinstitutioner eller s.k. starka 
aktörer kan kompenseras. Avsnittet om spelkultur kan vässas, medan design 
saknas helt. 

Ekonomi och finansiering 

Beslutet har inga direkta ekonomiska konsekvenser för kommunen. 

Samråd 

Samråd har förts med enhetschef för Kulturskolan och med biblioteket. 

Beslutsunderlag 

Remissyttrande ny Regional Kulturplan för Västernorrland 2023-2026. 
Remissversion Kulturplan för Västernorrland 2023-2026. 

Beslutet skickas till 

Region Västernorrland  
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§ 70 Sammanträdesplan 2023 

Diarienummer: KS 2022/183 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta nedanstående sammanträdesplan för 2023. 

Kommunstyrelsen Arbetsutskottet 

17 januari   

14 februari 31 januari 

11 april 28 mars 

16 maj 2 maj 

13 juni 30 maj 

12 september 29 augusti 

17 oktober 3 oktober 

28 november 14 november 

  

Anta nedanstående upplägg på sammanträdesdagen för kommunstyrelsen. 
Partigruppmöten: ordinarie tid kl. 8-10 samt kl. 13-14.  

Information: ordinarie tid 10-12. 

Ledamöter och ersättare som deltar i partigruppmöten som hålls med 
anledning av kommunstyrelsen föreslås vara berättigade till ersättning för 
partigruppmöten i maximalt 3 timmar. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen fastställer årligen en mötesplan för kommande års 
sammanträden. Kommunstyrelsens mötesplan är planerad tillsammans med 
kommunens övriga nämnder, utskott och beredningar för att säkerställa att 
sammanträden inte krockar.  

Ekonomi och finansiering  

Kostnaden beräknas inrymmas i ordinarie budget.  
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Måluppfyllelse  

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

Samråd  

Samråd har skett med ordförande i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
bildningsnämnden, produktionsnämnden och välfärdsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Förslag på sammanträdesplan 2023 

Beslutet skickas till 

Nämndsekreterare  
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§ 71 Sammanträdesplan för KF 2023 

Diarienummer: KS 2022/183 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag till nästa instans 

1. Anta nedanstående sammanträdesplan för kommunfullmäktige. 

27 februari 

24 april 

29 maj 

26 juni 

25 september 

30 oktober 

11 december 

2. Ledamöter och ersättare som deltar i partigruppmöten som hålls med 
anledning av fullmäktige är berättigade till ersättning för 
partigruppmöten i maximalt 3 timmar. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige fastställer årligen en mötesplan för kommande års 
sammanträden. Kommunfullmäktiges mötesplan är planerad tillsammans 
med kommunens övriga styrelser och nämnder, utskott och beredningar för 
att säkerställa att sammanträden inte krockar.  

Ekonomi och finansiering 

 Kostnaden beräknas inrymmas i ordinarie budget.  

Måluppfyllelse  

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

Samråd  

Samråd har skett med ordförande i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
välfärdsnämnden, produktionsnämnden och bildningsnämnden 
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Beslutsunderlag 

Förslag på sammanträdesplan 2023 

Beslutet skickas till 

Nämndsekreterare  
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§ 72 Motion om ozonbehandling av lokaler 

Diarienummer: KS 2021/585 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag till nästa instans 

Avslå motionen. 

Ärendet 

Mark Collins (-) har den 22 november 2021 lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige som handlar om att installera ozon generatorer i 
förskola/skol lokaler för att stopp smittspridning bland barn. 

I motionen föreslås: 

”Installera ozon generatorer i förskola/skol lokaler för att stopp 
smittspridning bland barn” 

Motionären skriver att ozon har visat sig effektiv på förskolor för att stoppa 
t.ex. 99,9% av Covid-19 men är lika effektiv på alla virus och bakterie 
sorter. Vidare påstår motionären att ozon har förmåga att skydda våra barn 
och skolpersonal från en rad olika smittor, spara sjukdagar och förhindra 
vidare spridning till familjer och arbetsplatser.  

Kommunstyrelsens yttrande 

Efter samråd med miljö- och byggavdelningen anser kommunstyrelsen att 
motionen bör avslås på ett flertal grunder. Ozon är en mycket aggressiv gas 
som har lukt-, mögel- och bakterienedbrytande egenskaper men som är 
mycket farlig vid direkt exponering för människor. Den används till 
exempel ofta vid saneringsarbeten efter bränder, för att minska brandrisken i 
imkanaler i storkök och för att bleka pappersmassa inom industrin. Vid 
sanering får exempelvis inte växter finnas kvar eftersom gasen bryter ned 
och omformar organiskt material. 

Folkhälsomyndigheten, som är vägledande nationellt när det gäller tillsyn av 
inomhusmiljön i förskolor och skolor, har inte några rekommendationer om 
att inomhusluften ska behöva ozonbehandlas regelbundet. 

Myndigheten framför istället att en bra ventilation, lokalunderhåll, städning, 
hygienrutiner och att den som är sjuk stannar hemma är viktigast för att 
minska smittspridningen i barnens inomhusmiljö. Coronapandemin har 
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medfört att hela kommunen har sett över och aktualiserat sina rutiner kring 
smittspridning och det är idag inte ett sådant problem att några extraordinära 
insatser och förändringar behöver göras. 

Samråd 

Samråd har förts med miljö- och byggavdelningen och elevhälsan. 

Beslutsunderlag 

Mark Collins (-) Motion om ozonbehandling av lokaler, 2021-11-22, KS 
2021/585 

Beslutet skickas till 

Mark Collins (-)  
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§ 73 Motion om instiftande av pris som Årets återvinnare 

Diarienummer: KS 2021/582 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag till nästa instans 

Avslå motionen. 

Ärendet 

Mark Collins (-) har den 22 november 2021 lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige som handlar om instiftande av pris som årets 
återvinnare. 

I motionen hemställs: 

”Dela ut en utmärkelse till privata personer som gör en viktig miljöinsats 
genom att städa upp sin fastighet och lämna allt till återvinning.” 

Motionären skriver att problemet med nedskräpning av privata fastigheter är 
ett generellt problem i hela kommunen och varken kommun eller 
länsstyrelse har agerat under decennier.  

Kommunstyrelsens yttrande 

En enkel pokal eller intyg, som motionären skriver, anser inte 
kommunstyrelsen vara ett incitament för att få fastighetsägare att städa upp 
sina fastigheter.  

Enligt plan- och bygglagen kapitel 8 14-16 §§ ska byggnader och tomter 
hållas i vårdat skick och underhållas samt skötas så att olyckor och 
olägenheter inte uppstår. På ovårdade och nedskräpade tomter jobbar 
kommunen med beslut om förelägganden enligt plan- och bygglagen. 
Förelägganden kan gälla till exempel att ta bort skrotbilar, att städa tomt 
från skräp, att riva fallfärdigt uthus. Miljöbalken kan också användas som 
stöd för beslut om det är risk för utsläpp av farliga ämnen till exempel olja 
och bensin. Beslut kan förenas med ett vite. 

2021 utförde miljö- och byggavdelningen 21 inspektioner och fattade nio 
beslut, både avslut av ärenden och föreläggande om åtgärder.  

Kommunstyrelsen anser att det är ytterst tveksamt att priset som årets 
återvinnare skulle vara en belöning som uppmuntrar till städning för de 
fastighetsägare som motionären vänder sig till. Dessutom skulle instiftande 
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av ett pris innebära en kostnad för kommunen då det kräver både 
handläggning och material. 

Samråd 

Samråd har förts med miljö- och byggavdelningen. 

Beslutsunderlag 

Mark Collins (-) motion instiftande av pris som årets återvinnare, 2021-11-
22, KS 2021/582 

Beslutet skickas till 

Mark Collins (-)  
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§ 74 Årsredovisning 2021 Samordningsförbundet 

Diarienummer: KS 2022/270 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag till nästa instans 

Godkänna årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet i Kramfors. 

Ärendet 

Årsredovisningen för 2021 för Samordningsförbundet i Kramfors 
fastställdes 2022-03-25 av förbundsstyrelsen. 

Revisorerna bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet i 
Kramfors har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen i 
huvudsak har varit tillräcklig. Revisorerna bedömer att årsredovisningen har 
upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal 
redovisning och god redovisningssed. 

Beslutsunderlag 

Samordningsförbundet i Kramfors, årsredovisning 2021, daterad 2022-03-
25  
Revisionsberättelse för Samordningsförbundet i Kramfors år 2021, daterad 
2022-04-23  
EY, Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors 2021, daterad 2022- 
04-12  
Grundläggande granskning av samordningsförbundet, 2022-04-12 

Beslutet skickas till 

Samordningsförbundet i Kramfors  
Revisionen  

Protokoll KS 7 juni
(Signerat, SHA-256 C0CB42C8E180F412635A603BC2CED716AC91316FF5FF2699894F6702426CFFC9)

Sida 31 av 53



Kramfors kommun 
Sammanträdesdatum 

2022-06-07 
Mötets diarienummer 

KS 2022/11 
Sida 

32 (52) 
 

Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 75 Ansvarsfrihet 2021 Samordningsförbundet Kramfors 

Diarienummer: KS 2022/269 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag till nästa instans 

I enlighet med revisorernas förslag bevilja förbundsstyrelsen och dess 
ledamöter i Samordningsförbundet i Kramfors ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021. 

Ärendet 

Revisorerna har upprättat en revisionsberättelse för verksamhetsåret 2021. 
Revisorerna bedömer att styrelsen har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att 
den interna kontrollen i allt väsentligt varit tillräcklig. Revisorerna bedömer 
att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har 
upprättats i enlighet med god redovisningssed och tillämpliga delar av lagen 
om kommunal redovisning. Revisorerna tillstyrker att förbundsstyrelsen och 
dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse för Samordningsförbundet i Kramfors år 2021, daterad 
2022-04-23  
EY, Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors 2021, daterad 2022- 
04-12  
Grundläggande granskning av samordningsförbundet, 2022-04-12 

Beslutet skickas till 

Samordningsförbundet i Kramfors 
Revisionen  
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§ 76 Årsredovisning 2021 Räddningstjänsten Höga Kusten - 
Ådalen 

Diarienummer: KS 2022/300 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag till nästa instans 

Godkänna årsredovisning 2021 för Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen. 

Ärendet 

Årsredovisningen för Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen 2021 
fastställdes av direktionen 2022-03-30. 

Utifrån årsredovisningen gör revisorerna bedömningen att direktionen har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt 
väsentligt är rättvisande. Revisorerna bedömer att resultatet enligt 
årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål som direktionen 
uppställt. Direktionens interna kontroll har dock enligt revisorerna inte varit 
tillräcklig med hänvisning till de iakttagelser som revisorerna gjort vid sin 
granskning under år 2020 av ekonomirutiner och där svaret indikerar på att 
några åtgärder ännu inte vidtagits. Revisorerna bedömer också att resultatet 
enligt årsredovisningen inte är förenligt vad gäller tre av de fyra 
verksamhetsmålen.  

Utgående från revisionsberättelsens slutsatser, föreslås kommunfullmäktige 
att godkänna Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalens årsredovisning. 

Beslutsunderlag 

Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen, Årsredovisning 2021, fastställd 
2022-03-30 
Revisionsberättelse för år 2021, Räddningstjänsten Höga Kusten, daterad 
2022-04-01 
KPMG, Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2021 
daterad 2022-04-01 

Beslutet skickas till 

Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen  
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Sollefteå kommun 
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Revisionen  
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§ 77 Ansvarsfrihet 2021 Räddningstjänsten Höga Kusten - 
Ådalen 

Diarienummer: KS 2022/224 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag till nästa instans 

I enlighet med revisorernas förslag bevilja direktionen samt de enskilda 
ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Ärendet 

Utifrån årsredovisningen gör revisorerna bedömningen att direktionen har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt 
väsentligt är rättvisande. Revisorerna bedömer att resultatet enligt 
årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål som direktionen 
uppställt. 

Direktionens interna kontroll har dock enligt revisorerna inte varit tillräcklig 
med hänvisning till de iakttagelser som revisorerna gjort vid sin granskning 
under år 2020 av ekonomirutiner och där svaret indikerar på att några 
åtgärder ännu inte vidtagits. Revisorerna bedömer också att resultatet enligt 
årsredovisningen inte är förenligt vad gäller tre av de fyra 
verksamhetsmålen.  

Revisorerna tillstyrker att direktionen samt de enskilda ledamöterna beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Beslutsunderlag 

Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen, Årsredovisning 2021, fastställd 
2022-03-30. 
Revisionsberättelse för år 2021, Räddningstjänsten Höga Kusten, daterad 
2022-04-01 
KPMG, Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2021 
daterad 2022-04-01 

Beslutet skickas till 

Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen  
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Revisionen  
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§ 78 Årsredovisning 2021 Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 

Diarienummer: KS 2022/301 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag till nästa instans 

I enighet med revisorernas bedömning, godkänna Årsredovisning 2021 för 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland. 

Ärendet 

Årsredovisningen för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrland 2021 fastställdes av direktionen 2022-03-29. Revisorerna 
har upprättat en revisionsberättelse för verksamhetsåret 2021. Revisorerna 
bedömer att verksamheten inte har bedrivits på ett fullt ut ändamålsenligt 
sätt eftersom inget av förbundets mål har uppnåtts.  De bedömer 
sammantaget att verksamheten inte fullt ut har bedrivits på ett från 
ekonomisk synpunkt till-fredsställande sätt. Ekonomin och möjligheterna att 
nå målen har samtidigt i stor utsträckning påverkats av covid-19. 

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 
Revisorerna tillstyrker att direktionen samt de enskilda ledamöterna i 
densamma beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. Utgående från 
revisionsberättelsens slutsatser, föreslås kommunfullmäktige att godkänna 
kommunalförbundets årsredovisning för 2021. 

Beslutsunderlag 

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland, 
Årsredovisning 2021, fastställd 2022-03-29 
Revisionsberättelse 2021 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrlands län. 
Bilaga 1 Revisionsrapport 
Bilaga 2 Grundläggande granskning 2021 
Bilaga 3 Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31 

Beslutet skickas till 

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland 
Revisionen  
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§ 79 Ansvarsfrihet 2021 Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 

Diarienummer: KS 2022/220 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag till nästa instans 

I enlighet med revisorernas förslag bevilja direktionen samt de enskilda 
ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Ärendet 

Revisorerna har upprättat en revisionsberättelse för verksamhetsåret 2021. 
Revisorerna bedömer att verksamheten inte har bedrivits på ett fullt ut 
ändamålsenligt sätt eftersom inget av förbundets mål har uppnåtts.  De 
bedömer sammantaget att verksamheten inte fullt ut har bedrivits på ett från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Ekonomin och möjligheterna att 
nå målen har samtidigt i stor utsträckning påverkats av covid-19. 

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 
Revisorerna tillstyrker att direktionen samt de enskilda ledamöterna i 
densamma beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.  

Beslutsunderlag 

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland, 
Årsredovisning 2021, fastställd 2022-03-29 
Revisionsberättelse 2021 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrlands län. 
Bilaga 1 Revisionsrapport 
Bilaga 2 Grundläggande granskning 2021 
Bilaga 3 Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31 

Beslutet skickas till 

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland 
Revisionen  
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§ 80 Beslut om gemensam överförmyndarnämnd för Kramfors- 
och Härnösands kommun 

Diarienummer: KS 2022/306 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag till nästa instans 

1. Inrätta en gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med 
Härnösands kommun från och med 2023-01-01. 

2. Härnösands kommun är värdkommun för den gemensamma 
nämnden. 

3. Uppdra till kommunstyrelsen att bereda ett ärende som möjliggör att 
kommunfullmäktige i september kan besluta om samarbetsavtal samt 
reglemente. 

4. Beslutet gäller under förutsättning att Härnösands kommun fattar 
erforderliga beslut. 

Ärendet 

Överförmyndaren är en lagfäst kommunal tillsyn- och 
förvaltningsmyndighet med det huvudsakliga uppdraget att se till att den 
som har god man eller förvaltare, och barn som står under förmyndarskap, 
inte lider några rättsförluster på grund av ställföreträdarskapet. 
Överförmyndarens verksamhet är juridiskt komplex och ställer höga krav på 
rättssäkerhet, juridisk kompetens och verksamhetsmässig kontinuitet.  

Den 1 januari 2022 bildades en gemensam förvaltningsorganisation för 
överförmyndarverksamheterna i Härnösand och Kramfors. Värdkommun för 
den gemensamma förvaltningsorganisationen är Härnösands kommun.  

Nuläge 

De uppgifter som ligger under överförmyndaren kan inte läggas under en 
annan nämnd. Att så är fallet följer av att föräldrabalkens bestämmelser inte 
ändrades i samband med 1991 års kommunallag. Därmed gäller 
föräldrabalkens bestämmelser att i varje kommun ska det finnas en 
överförmyndare eller överförmyndarnämnd om kommunfullmäktige väljer 
den formen.  I Härnösands kommun har fullmäktige beslutat om ensam 
överförmyndare med ersättare, och Kramfors kommun har motsvarande en 
överförmyndarnämnd. Kommuner har dock möjlighet att inrätta gemensam 
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överförmyndarnämnd. Regelverket för tillsättande av gemensam nämnd 
mellan kommuner framgår i 9 kap. 19–36 §§ kommunallagen (2017:72).  

Kommande förutsättningar 

Regeringen beslutade den 18 juli 2019 att tillkalla en särskild utredning för 
att göra en översyn över reglerna om gode män och förvaltare. Utredningen 
utmynnande sedermera i betänkandet SOU 2021:36. ”Gode män och 
förvaltare – en översyn”. Av betänkande framgår bland annat förslag till lag 
om ändring av föräldrabalken vad gällande obligatorisk organisationsform 
överförmyndarnämnd. Förslaget innebär således att kommuner inte längre 
ska kunna välja ensam överförmyndare med ersättare som politisk 
organisation.  

I SOU 2021:36 har underlag inför utredningens förslag inhämtats från bland 
annat sju Länsstyrelser, nyckelpersoner inom SKR, förtroendevalda hos 12 
överförmyndare med olika organisationsformer, erfarna ställföreträdare 
samt adekvata intresseföreningar. Av underlaget har utredningen dragit 
följande slutsats: 

”Det är av central betydelse att överförmyndaren är organiserad på ett sätt 
som ger förutsättningar för hög rättssäkerhet och kvalitet i verksamheten. 
Det finns starka skäl som talar för att överförmyndarnämnd är att föredra 
som organisationsform framför ensam överförmyndare. Nämndformen 
medför att förtroendevalda med olika kompetenser och erfarenheter kan 
engageras för uppgifterna och det skapas förutsättningar för ökad 
rättssäkerhet i myndighetsutövningen. Verksamheten blir också mindre 
sårbar och risken minskar för kompetensförluster vid ändrade 
majoritetsförhållanden eller frivilliga avgångar. Nämnd som 
organisationsform går vidare hand i hand med en professionell 
tjänstemannaorganisation och kvaliteten i många verksamheter har ökat när 
man gått över till överförmyndarnämnd. Risken för jäv minskar. Vidare 
markeras överförmyndarens viktiga uppdrag genom nämndorganisationen, 
och verksamheten blir mer lik annan kommunal verksamhet. Detta har 
betydelse inte minst eftersom överförmyndarverksamheten fortfarande ofta 
är eftersatt och har låg status i vissa kommuner.”  

Av SOU 2021:36 framgår vidare förslag om att fler och mer komplexa 
uppgifter ska flyttas från vad som idag åligger domstolen. Dessa förslag 
sammanfattas: 

 ”Beslutanderätt i ärenden om anordnande, jämkning och upphörande 
av godmanskap enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken ska flyttas från 
domstol till överförmyndaren på så sätt att ärendena som 
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utgångspunkt ska prövas av överförmyndaren. Om någon som är 
behörig att yttra sig i ärendet motsätter sig anordnande, jämkning 
eller upphörande ska överförmyndaren överlämna ärendet till rätten 
för prövning. Detta innebär att handläggningen i dessa ärenden alltid 
ska inledas hos överförmyndaren. Bestämmelser om detta tas in i 
paragraferna 11 kap. 4 a §, 19 b § andra stycket och 23 § andra 
stycket föräldrabalken. 

 I ärenden där överförmyndaren är behörig att fatta beslut om 
anordnande och jämkning av godmanskap ska myndigheten få 
besluta interimistiskt i frågorna. Bestämmelser om detta tas in i 11 
kap. 18 a § och 23 a § andra stycket föräldrabalken. 

 Överförmyndarens beslut ska kunna överklagas till tingsrätten. 
 Bestämmelsen i 11 kap. 17 § föräldrabalken om rättens skyldighet 

att i vissa fall inhämta läkarintyg och annan likvärdig utredning om 
den enskildes hälsotillstånd ska även gälla för handläggningen hos 
överförmyndaren. Det ska också göras andra ändringar i 
handläggningsreglerna i 11 kap. föräldrabalken, som en följd av att 
överförmyndaren får beslutanderätt i ärenden om godmanskap.” 

Av utredningen (se bilaga ”Förslag till gemensam överförmyndarnämnd”) 
framhålls följande punkter: 

 Bättre förutsättningar för kompentensutveckling i nämndarbetet och 
därmed bättre kvalitet till invånarna i Kramfors- och Härnösands 
kommun. 

Framtidssäkra nämndarbetet utifrån de ökade kraven som SOU 2021:36 
pekar mot. 

Bättra förutsättningar för ett långsiktigt strategiskt förvaltningsarbete som 
också skulle bidra till en effektivare förvaltning. 

Det övergripande syftet med gemensam nämnd är att åstadkomma 
förbättringar för de personerna som har behov av ställföreträdare och 
samtidigt stödja och stärka ställningen för huvudmännen i linje med SOU 
2021:36.  

Sammanfattningsvis pekar SOU 2021:36 mot att överförmyndarnämnd ska 
vara obligatorisk organisationsform, samt att överförmyndarnämnden ska 
åläggas fler och mer komplexa uppgifter. Som ett led i fortsatt kvalitets- och 
utvecklingsarbete genom samarbete föreslås därav att överförmyndarens 
respektive politiska organisation i Härnösand och Kramfors bildar en 
gemensam överförmyndarnämnd. 
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Medborgarens nyttoperspektiv är en fundamental aspekt att väga in vid 
upprättande av en gemensam överförmyndarnämnd. Ett sammangående av 
Härnösands och Kramfors överförmyndare innebär flera 
verksamhetsfördelar såsom förutsättning att bygga en robust 
överförmyndarnämnd med bättre möjligheter att möta kommande 
utmaningar såsom digitaliseringsbehov, lagförändringar och 
kompetenskontinuitet i nämnden. En väl rustad och stabil 
överförmyndarnämnd minskar individberoende och leder till generell ökad 
kvalitet, rättssäkerhet och tillgänglighet för medborgaren.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Var kommun behåller ansvaret för arvodering för kommunens politiker. För 
värdkommun tillkommer kostnader att förknippa med funktion för 
nämndsekreterare samt övriga kostnader för nämndarbete. För 
samverkanskommun tillkommer resekostnader för förtroendevalda vid 
sammanträden. 

Beslutsunderlag 

Förslag till gemensam överförmyndarnämnd 

Beslutet skickas till 

Härnösands kommun 
Kommunstyrelsen 
Revisionen 
Maria Hedman  
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§ 81 Mål- och resursplan (budget) 2023 med planåren 2024 och 
2025 

Diarienummer: KS 2022/52 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag till nästa instans 

1. Fastställa mål- och resursplan (MRP) 2023 med planår för 2024-
2025 inklusive mål för god ekonomisk hushållning för kommunen 
och kommunkoncernen. 

2. Fastställa ramen för revisorernas anslag för granskning av 
kommunens verksamhet till 1 500 000 kr.  

3. Fastställa särskilt anslag för lekmannarevision av kommunens bolag 
och stiftelser till 100 000 kr. 

4. För de investeringsprojekt som görs i kommunens 
verksamhetslokaler, ska beslut tas i kommunstyrelsen innan 
igångsättande, om de överstiger 1 000 000 kr.  

5. Respektive nämnd får i uppdrag att fatta de kompletterande beslut 
som krävs för att komma i den ram som ges i driftbudgeten.  

6. Utdebiteringen fastställs för år 2023 till oförändrat 23,14 krona per 
skattekrona. 

7. Till kommunstyrelsens förfogande för lönereserv avseende 
löneökningar 2023 anvisa 18 914 000 kr. 

8. Maximal låneram för kommunstyrelsen fastställs till 220 000 000 kr. 
9. Fr.o.m. 2022-07-01 såsom för egen skuld ingå borgen för  

642 460 000 kr gällande låneförpliktelser i Krambo AB upp till ett högsta 
lånebelopp om 642 460 000 kr jämte därpå löpande ränta och kostnader 
varav 642 460 000  kr mot borgensavgift med 0,4 %. 

10. Fr.o.m. 2022-07-01 såsom för egen skuld ingå borgen för  

300 000 000 kr gällande låneförpliktelser i Kramfast AB upp till ett högsta 
lånebelopp om 300 000 000 kr jämte därpå löpande ränta och kostnader med 
totalt högsta lånebelopp beräknade på skuldebrevens ursprungliga 
lånebelopp varav 300 000 000 kr mot borgensavgift med 0,4 %. 

11. Fr.o.m. 2022-07-01 såsom för egen skuld ingå borgen för  

120 000 000 kr gällande låneförpliktelser i Kramfors Mediateknik AB upp 
till ett högsta lånebelopp om 120 000 000 kr jämte därpå löpande ränta och 
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kostnader beräknade på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp varav 120 
000 000 kr mot borgensavgift med 0,4 %.  

12. Fr.o.m. 2022-07-01 såsom för egen skuld ingå borgen för  

10 000 000 kr gällande låneförpliktelser i Höga Kusten Airport AB upp till 
ett högsta lånebelopp om 10 000 000 kr jämte därpå löpande ränta och 
kostnader med totalt högsta lånebelopp beräknade på skuldebrevens 
ursprungliga lånebelopp varav 10 000 000 kr mot borgensavgift med 0,4 %. 

13. Fr.o.m. 2022-07-01 fastställa följande interna kreditlimiter för 
nyttjande av koncernkonto; Krambo AB 5 000 000 kr, Kramfast AB 
5 000 000 kr, Kramfors Kommunhus AB 2 500 000 kr samt 
Kramfors Mediateknik AB 2 500 000 kr, Räddningstjänstförbundet 
Höga Kusten-Ådalen 500 000 kr samt Höga Kusten Airport AB 5 
000 000 kr. 

Reservation 

Jari Merikanto (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Ärendet 

Budgetförslaget innebär att samtliga nämnder får oförändrade ramar i 
budget 2023 jämfört med budget 2022. 

Samråd  

Ärendet har behandlats vid den centrala samverkansgruppen 2022-06-03. 

Yrkande 

Jari Merikanto (M) yrkar på moderaternas budgetförslag till punkt 1. 

Beslutsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer att ställas på bifall till 
kommunstyrelsens förslag och på bifall till Jari Merikantos (M) yrkande. 
Propositionsordningen godkänns. Efter ställd proposition finner ordförande 
att kommunstyrelsen beslutar bifalla det liggande förslaget.  

Beslutsunderlag 

Mål- och resursplan 2023 med planår 2024-2025 
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Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder  
Krambo AB  

Kramfast AB  

Kramfors Kommunhus AB  

Kramfors Mediateknik AB  

Räddningstjänstförbundet Höga Kusten-Ådalen  

Höga Kusten Airport AB  

Revisionen  
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§ 82 Budgetutfallsprognoser och delårsrapporter 2022 

Diarienummer: KS 2022/232 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag till nästa instans 

1. Godkänna rapporten om fördjupad ekonomisk prognos per 2022-04-
30. 

2. Uppmana välfärdsnämnden att fortsätta arbetet med att anpassa 
verksamheten till beslutad budgetram. 

3. Uppmana bildningsnämnden att vidta åtgärder för att få en ekonomi 
i balans. 

Ärendet 

Kommunen och dess nämnder har upprättat en fördjupad ekonomisk 
prognos per 2022-04-30 innehållande utfall, budgetuppföljning och en 
helårsprognos för 2022.  

Resultatet per sista april var 17,9 mnkr, att jämföra med -23,1 mnkr 
motsvarande period 2021.  

Den ekonomiska helårsprognosen visar ett positivt resultat på 39,8 mnkr, 
vilket är 19,8 mnkr bättre än budget. Nettokostnadsnivån ligger högre än 
budget men täcks upp av ökade skatteintäkter och generella statsbidrag 
enligt senaste skatteunderlagsprognosen från SKR. Skatteintäkter och 
statsbidrag visar på en positiv avvikelse med 48 mnkr jämfört med budget. 
Nuvarande prognos innebär att vi uppfyller balanskravskravet, vilket skulle 
skapa handlingsutrymme för framtiden. Den starka resultatprognosen 
innebär att en eventuell ombudgetering för nämnder med negativ prognos är 
möjlig. 

Nämnderna/styrelsen visar en helårsprognos på -33,2 mnkr, där 
välfärdsnämndens prognos var -26 mnkr och bildningsnämndens -7,2 mnkr. 
Finansförvaltningen visar på överskott på grund av den förlikning som 
skede med regionen avseende pensioner på 8,7 mnkr.  

Välfärdsnämnden har en handlingsplan på 35 mnkr för att få en ekonomi i 
balans. Det som avviker mest från budget är hyrpersonal och den fortsatta 
kohortvården. Bildningsnämnden negativa prognos härrör till gymnasiet och 
vuxenutbildningen samt högre kostnader för skolskjutsar. En översyn av 
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gymnasiet och vuxenutbildningen har initierats. Det är viktigt att 
välfärdsnämnden fullföljer arbetet med handlingsplanen och 
bildningsnämnden tillsätter åtgärder för en ekonomi i balans.  

Det råder dock fortsatt stor osäkerhet i omvärlden, med det krig som pågår i 
Ukraina och dess effekter. Skatteunderlagsprognosen har en fortsatt tillväxt 
i år men nästa år befaras att ekonomin i kommunerna kommer att falla på 
minussidan med allt annat lika.  

I nuläget är det av största vikt att det långsiktiga arbetet med ekonomin för 
att sänka nettokostnaderna fortsätter. Samt prioritera arbete med att vidta 
åtgärder för att uppnå möjliga kortsiktiga effekter.  

Måluppfyllelse 

Beslutet bidrar till att nå en ekonomi i balans. 

Ekonomi och finansiering 

Beslutet i sig har inga kostnader men uppmaningen till de nämnder som 
arbetar med handlingsplaner påverkar givetvis ekonomin i framtiden. 

Samråd 

Det ekonomiska utfallet/prognosen har presenterats i samverkanskommittén. 

Beslutsunderlag 

Rapport fördjupad ekonomisk prognos per sista april 2022, dnr KS 
2022/232 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 
Revisionen  
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§ 83 Ombudgetering samt driftsbidrag till Kramfast AB 

Diarienummer: KS 2022/311 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag till nästa instans 

1. Nämndernas driftbudget ökas genom att nedanstående belopp 
omfördelas från finansförvaltningen. 

14 mnkr för välfärdsnämnden 

4 mnkr för bildningsnämnden 

1 mnkr för produktionsnämnden 

6 mnkr för kommunstyrelsen 

2. Kramfast tilldelas ett driftbidrag på 5 mnkr för extra 
underhållsåtgärder i skollokaler. 

3. Tillskotten är av engångskaraktär och inget av ovanstående är med 
automatik ramhöjande för 2023. 

Ärendet 

En helårprognos är lagd per sista april 2022 som visar 39,8 mnkr plus vilket 
är 19,8 mnkr bättre än budgeterat resultat på 20 mnkr. Dock är det oroande 
att nämnderna totalt har ett fortsatt underskott på 29,6 mnkr. Men det vägs 
upp av att skatteunderlagsprognosen har en fortsatt tillväxt och är 48 mnkr 
bättre än budget. 

Välfärdsnämnden -26,0 mnkr 

Bildningsnämnden -7,2 mnkr 

Produktionsnämnden -1,0 mnkr 

Kommunstyrelsen +1,0 mnkr 

Finansförvaltningen  +3,7 mnkr 

Summa -29,6 mnkr 

  

Den starka resultatprognosen möjliggör en omfördelning för att hjälpa 
nämnderna att närma sig en budget i balans under 2022. Tilläggen är inte 
villkorade utan nämnden själv får välja var pengarna gör mest nytta. De 
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resurser som tillförs i och med detta beslut är av engångskaraktär och följer 
inte med till nästa år men det innebär att nämnderna ges lite extra tid till 
anpassning. Det är därför av fortsatt stor vikt att hålla i förändringsarbetet 
med att ställa om till nya arbetssätt och effektivare metoder. 

Kompetensförsörjningen och demografins utveckling med minskad 
befolkning är andra utmaningar för kommunen. Nedan följer tilldelningen 
per nämnd och vad den skulle kunna användas till. 

Genom att tilldela välfärdsnämnden 14 mnkr skulle det kunna kompensera 
för den ökade kostnaden för inhyrd personal samt den fortsatta 
kohortvården. 

Bildningsnämnden tilldelas 4 mnkr som kan användas till fördyringen av 
skolskjutsar, förlängning av ”nattisverksamheten” (förskola på kväll och 
natt), kompensation för utköp av förvaltningschef samt kostnader för 
genomlysning av gymnasiet och vuxenutbildningen. Driftsbidraget på 5 
mnkr till Kramfast AB som beskrivs nedan kommer dessutom 
bildningsnämnden till gagn. 

Produktionsnämnden tilldelas 1 mnkr och kan användas till fördyrade 
matpris. 

Kommunstyrelsen tilldelas 6 mnkr och kan användas till att ta hela 
kostnaden för inköpet av nytt ekonomisystem 2022 och på så sätt 
möjliggöra för fler andra investeringar 2023 samt återigen för 
kostnadsökningar för kollektivtrafiken. 

Driftbidrag Kramfast AB 

Kommunens helägda företag Kramfast AB tilldelas ett driftbidrag på 5 mnkr 
för underhåll av lokaler såsom skolor och förskolor. Ökat underhåll är en 
åtgärd som bedöms ha positiv effekt på arbetsmiljön för såväl elever som 
medarbetare. Bidraget kan nyttjas under åren 2022 och 2023. 

Ekonomi och finansiering  

Tilldelning av budget och driftbidrag enligt nedan: 

Välfärdsnämnden 14 mnkr 

Bildningsnämnden 4 mnkr 

Produktionsnämnden 1 mnkr 

Kommunstyrelsen 6 mnkr 

Kramfast 5 mnkr 
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Summa 30 mnkr 

  

Tilldelningen av budget/medel kommer att förändra resultatprognosen med -
9 mnkr. Det avser Kramfast AB 5 mnkr och 4 mnkr för kommunstyrelsen 
om de väljer att lägga det på ekonomisystemet som inte är med i prognosen. 
För resterande nämnder ingår beloppen i prognosen och kommer inte att 
betyda nya kostnader utan kan till och med ge en effekt som gör att 
prognosen kommer bli bättre än själva tilldelningen av budget. 

Måluppfyllelse  

Beslutet bidrar till att nå en ekonomi i balans för kommunen och nämnderna 
2022. 

Barnrättsperspektiv 

Genom att tilldela driftbidrag till Kramfast för underhåll av skolor och 
förskolor förbättras miljön för våra barn och ungdomar i åldrarna 1-19 år. 
Samt en hållbar ekonomi som tar ansvar för ekonomin och inte skjuter fram 
kostnaderna på kommande generationer. 

Samråd 

Samråd har förts med VD och ekonomichef i Kramfast. 
Förvaltningscheferna har påverkat förslaget genom sina kommentarer till 
delårsredovisningen med tillhörande prognos. 

Beslutet skickas till 

Välfärdsnämnden 
Bildningsnämnden 
Produktionsnämnden 
Kommunstyrelsen 
Kramfast 
Ekonomienheten 
Revisionen  
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§ 84 Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2022 

Diarienummer: KS 2022/24 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Notera delegationsbesluten till protokollet. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande, utskott och 
tjänstemän enligt delegationsbestämmelser antagna av kommunstyrelsen. 
Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen, men redovisningen 
innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa besluten. 
Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering 

1. Delegater miljö- och bygg 2022-05-09.docx  
2. Delegationsbeslut miljö och bygg 2 maj till 22 maj 2022.docx 
3. Delegationsbeslut om tillfällig avstängning av Kungsgatan.pdf 
4. Delegationsbeslut Revidering av dokumenthanteringsplan för 

kommunstyrelsen kärnverksamhet.pdf 
5. Delegationsbeslut Svanö sportklubb, ortsutvecklingsmedel 

2021_undertecknat.pdf 
6. Delegationsbeslut utse dataskyddsombud.pdf  
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§ 85 Delgivningar 2022 kommunstyrelsen 

Diarienummer: KS 2022/23 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Notera delgivningarna till protokollet. 

Ärendet 

1. Delegationsbeslut nytt beslut utbyggnad Ullångers förskola.pdf 
2. Information Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter - 

Informationsbrev.pdf 
3. Kommunfullmäktige 2022-04-25 (2022-04-25 KF §23).docx.pdf 
4. Kramfors redogörelse 2021.pdf 
5. Protokoll Mediateknik 2022-05-19.docx 
6. Revisionsberättelse Kramfors 2021-12-31.pdf 
7. HK Dest - Årsredovisning 2021.pdf 
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Diarienummer: KS 2022/270 


§ 75 Ansvarsfrihet 2021 Samordningsförbundet Kramfors 32 


Diarienummer: KS 2022/269 
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§ 76 Årsredovisning 2021 Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen 33 


Diarienummer: KS 2022/300 


§ 77 Ansvarsfrihet 2021 Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen 35 


Diarienummer: KS 2022/224 


§ 78 Årsredovisning 2021 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands 
län 37 


Diarienummer: KS 2022/301 


§ 79 Ansvarsfrihet 2021 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands 
län 38 


Diarienummer: KS 2022/220 


§ 80 Beslut om gemensam överförmyndarnämnd för Kramfors- och Härnösands kommun 39 


Diarienummer: KS 2022/306 


§ 81 Mål- och resursplan (budget) 2023 med planåren 2024 och 2025 43 


Diarienummer: KS 2022/52 


§ 82 Budgetutfallsprognoser och delårsrapporter 2022 46 


Diarienummer: KS 2022/232 


§ 83 Ombudgetering samt driftsbidrag till Kramfast AB 48 


Diarienummer: KS 2022/311 


§ 84 Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2022 51 


Diarienummer: KS 2022/24 


§ 85 Delgivningar 2022 kommunstyrelsen 52 


Diarienummer: KS 2022/23 
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§ 60 Information till kommunstyrelsen 2022 


Diarienummer: KS 2022/26 


Slutlig beslutsinstans 


Kommunstyrelsen 


Kommunstyrelsens beslut 


Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 


Ärendet 


Kommunstyrelsen får ta del av följande information 


 Lena Nordlander, HKIG, informerar om resultatet för sikt-projektet 
samt om nuläget i HKIG. 


 Siv Sundström, chef miljö- och byggavdelningen, informerar om 
pågående ärenden kring bygglov och planändringar. 


 Malin Rydmark, ekonomichef och Erika Sjögren, 
verksamhetsutvecklare, informerar om mål och resursplan 2023 och 
om den fördjupade ekonomiska prognosen. 


 Peter Carlstedt, kommundirektör, informerar om 
kommunledningsförvaltningens rapport. 


 Kommunstyrelsen ges möjlighet att ställa frågor till tjänstepersoner 
utifrån sammanträdets ärendelista.  
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§ 61 Förvaltade stiftelser bokslut och revisionsberättelser för 
2021 


Diarienummer: KS 2022/234 


Slutlig beslutsinstans 


Kommunstyrelsen 


Kommunstyrelsens beslut 


Godkänna och överlämna de förvaltade stiftelsernas sammanställning över 
räkenskaperna för år 2021 till revisorerna.  


1. Arvid Hamréns företagarutbildningsstiftelse  
2. Hjälpsamstiftelsen 
3. Grundskolans samstiftelse 
4. Gymnasiets samstiftelse 
5. Näsmanska skolstiftelsen 
6. Syskonen Lübecks utbildningsstiftelse för synskadade 
7. J A Vestins stiftelse 


  


Ärendet 


Ekonomienheten har upprättat sammanställning för 2021 avseende alla 
stiftelser där styrelsen utgörs av kommunstyrelsen. Inte någon av dessa 
stiftelser är bokföringsskyldig och därmed skyldiga att upprätta 
årsredovisning utan det räcker med att upprätta sammanställning över 
räkenskaperna.  


Beslutsunderlag 


Sammanställning Arvid Hamréns företagarutbildningsstiftelse 2021, KS 
2022/234 
Sammanställning Hjälpsamstiftelsen 2021, KS 2022/234 
Sammanställning Grundskolans samstiftelse 2021, KS 2022/234 
Sammanställning Gymnasieskolans samstiftelse 2021, KS 2022/234 
Sammanställning Näsmanska skolstiftelsen 2021, KS 2022/234 
Sammanställning Syskonen Lübecks utbildningsstiftelse för synskadade 
2021, KS 2022/234 
Sammanställning J A Vestins stiftelse 2021, KS 2022/234 
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Beslutet skickas till 


Revisorerna 
Ekonomienheten  
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§ 62 Beslut om upphävande för del av byggnadsplan samt del 
av detaljplan 


Diarienummer: MOB-2021-1333 


Slutlig beslutsinstans 


Kommunstyrelsen 


Kommunstyrelsens beslut 


Kommunstyrelsen beslutar att upphäva byggnadsplan för del av Törna by 
samt del av detaljplan för Salums industriområde för fastigheterna Törna 
3:14 och 3:15. 


Lagstöd 


Plan och bygglagen (PBL) 5 kap § 27 


Skäl till beslut 


Syftet med upphävandet är att möjliggöra utveckling av Mjälloms Tunnbröd 
AB inom fastigheterna Törna 3:14 och Törna 3:15, där gällande detaljplaner 
reglerar småindustri [Jm/J]. Upphävandet berörs inte av något planprogram 
och är förenligt med kommunens gällande översiktsplan. 


Under samrådet har Länsstyrelsen inkommit med synpunkt angående 
uppgifter om miljökvalitetsnorm för Törnaån. Planbeskrivningen har 
kompletterats med dessa uppgifter inför antagandet.  


I övrigt har inga synpunkter inkommit som kräver att upphävandet går ut på 
granskning. Upphävandet kan därför antas. 


Ärendet 


Sökande har för avsikt att utveckla verksamheten med restaurang, kontor 
och besöksparkeringar. Eftersom gällande detaljplaner endast medger 
småindustri kan inte bygglov ges för önskade tillbyggnader och 
användningar. Sökande kom in med begäran om planbesked den 20 oktober 
2021 för att möjliggöra önskade åtgärder. 


Detaljplanerna för del av Törna by och Salums industriområde är från 1966 
respektive 1992. På de två fastigheterna, Törna 3:14 och 3:15, finns idag två 
företag med inriktning på livsmedelstillverkning. Antalet besökare till 
fastigheterna har ökat sedan öppnandet av delikatessbutiken. 
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Planbesked togs 3 november 2021. 


Beslutsunderlag 


Karta över upphävandeområdet 
Planbeskrivning 
Granskningsutlåtande 


Överklagandehänvisning 


Beslutet kan överklagas inom tre veckor. 


Beslutet skickas till 


Miljö- och byggavdelningen, som vidaresänder beslutet till berörda.  
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§ 63 Beslut om ändring av byggnadsplan samt ändring av 
detaljplan 


Diarienummer: MOB-2022-93 


Slutlig beslutsinstans 


Kommunstyrelsen 


Kommunstyrelsens beslut 


Kommunstyrelsen beslutar att anta detaljplan för ändring av byggnadsplan 
för Norrfällsviken Campingområde för fastigheten Nordingrå-Mjällom 8:33. 


Lagstöd 


Plan och bygglagen (PBL) 5 kap § 27 


Skäl till beslut 


Ändringen av detaljplanen avser att göra de befintliga campingstugorna 
planenliga för att kunna ge dem ett permanent bygglov. Ändringen bedöms 
vara förenlig med kommunens gällande detaljplan. 


Under samrådet har inga synpunkter inkommit som påverkar ändringens 
utformning. Förslaget till ändring kan antas. 


Ärendet 


Inom planområdet finns även tio små campingstugor som idag har tillfälligt 
bygglov. Gällande detaljplan reglerar aktuell mark som prickmark (mark 
som inte får bebyggas). För att kunna ansöka om ett permanent bygglov för 
stugorna krävs att detaljplanen ändras för att medge campingstugor på 
platsen. 


Planbesked togs 10 februari 2022 


Beslutsunderlag 


Karta över ändringsområdet BNå33 
Planbeskrivning BNå33 
Undersökning av betydande miljöpåverkan 


Överklagandehänvisning 


Beslutet kan överklagas inom tre veckor. 
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Beslutet skickas till 


Miljö- och byggavdelningen, som vidaresänder beslutet till berörda.  
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§ 64 Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 
per 2021-12-31 


Diarienummer: KS 2022/253 


Slutlig beslutsinstans 


Kommunstyrelsen 


Kommunstyrelsens beslut 


Avge nedanstående svar till revisionen. 


Ärendet 


Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser 
som finns redovisade i rapporten. Av svaret bör det framgå vilka eventuella 
åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda. I avsnittet 
nedan framgår de rekommendationer revisorerna lämnade i sin rapport med 
kursiv stil. Efter varje rekommendation beskrivs de synpunkter och åtgärder 
som kommunstyrelsen föreslås lämna i sitt svar. 


Revisorerna rekommenderar att målen för god ekonomisk hushållning 
omfattar kommunkoncernen som helhet. 


I mål- och resursplan för 2022 finns det finansiella mål för 
kommunkoncernen, de utvärderas i samband med delårsrapporten 2022-08-
31. 


Revisorerna rekommenderar att kommunstyrelsen ser över styrmodellen för 
att säkerställa att verksamhetsmålen kan utvärderas på ett objektivt sätt. 
Revisorerna anser att kommunfullmäktige även formellt bör fastställa 
nämndernas uppdrag och mål till verksamheten för att säkerställa att 
nämndernas tolkning av målen överensstämmer med kommunfullmäktiges. 


Kramfors kommuns styrmodell har medvetet utvecklats för att skapa en 
tydligare ”röd tråd” från de kommunövergripande perspektiven och målen, 
ner till de aktiviteter som sker på respektive enhet. Detta gäller även 
uppföljningen av målen. Den tidigare modellen, med ett fåtal 
kommunövergripande indikatorer, upplevdes som alltför godtycklig när det 
gällde att fånga upp huruvida kommunen hade nått sina mål eller inte.  


Från 2021 bygger mål- och styrkedjan på ett fåtal breda 
kommunövergripande mål. Nämnderna i sin tur beslutar om eventuella 
nämndmål och i vissa fall nyckeltal som är av vikt för verksamheten. 
Därefter planerar respektive verksamhet sina aktiviteter för att bidra till 
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måluppfyllelsen. Genom denna ordning kan nämnderna och professionen 
styra sina verksamhetsplaner utifrån nämndens behov. Återrapporteringen 
till kommunfullmäktige sker genom uppföljning av aktiviteter, nyckeltal och 
nämndmål. Formerna för denna rapportering ställer nya och i vissa fall 
högre krav på nämndernas uppföljning av verksamhetsplanen. Det är ett 
utvecklingsarbete som kommer att ta tid. Bedömningen är dock att det på 
sikt kommer att ge en bättre bild av hur verksamheterna når sina respektive 
mål, och hur kommunen utvecklas.  


Kommunen håller på att utveckla den tillitsbaserade styrningen och 
revisorernas förslag om att kommunfullmäktige ska fastställa nämndernas 
verksamhetsplaner är inte förenlig med tankarna om tillitsbaserad styrning, 
där nämnderna har ett stort ansvar via sina reglementen och delegationer. 
Kommunen håller på att utveckla lednings och styrsystem, detta görs enligt 
den tillitsbaserade styrningens principer. Kommunfullmäktige har fastslagit 
att vi ska arbeta enligt principen om tillitsbaserad styrning.  


Dessutom är det inte praktiskt genomförbart att låta kommunfullmäktige 
fastställa nämndernas verksamhetsplaner. 


Revisorerna har noterat att pensionskompensation enligt beslut från 
regionen inte bokförts 2021 om 8,7 mnkr, trots att beslutet erhölls 2021. 


Kommunstyrelsen vill förtydliga att tvisten angående pensionskompensation 
har pågått i flertalet år. Ett förlikningsavtal upprättades i december men 
dröjde till mitten av mars förrän avtalet var undertecknad av alla parter och 
utbetalad till kommunerna. Kommunen gjorde därför bedömningen att inte 
ta hänsyn förlikningen i bokslut 2021 då undertecknande av avtalet och 
pengarna dröjde flera månader in på det nya året.  


Beslutsunderlag 


Revisionsrapport om granskning av bokslut och årsredovisning 2021, 
daterad 2022-04-13. 


Beslutet skickas till 


Revisionen  
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§ 65 Ansökan för ortsutvecklingsmedel 2022 


Diarienummer: KS 2022/143 


Slutlig beslutsinstans 


Kommunstyrelsen 


Kommunstyrelsens beslut 


1. Kvarvarande medel upparbetas på följande sätt; 
 310 000 kronor anslås till Konvaljparken. 
 360 000 kronor anslås till Hagaparken. 
 100 000 kronor anslås till Norrfällsviken. 


  


2. Medlen till Konvaljparken betalas ut under försättning att;  
 Tillstånd finns för byggnation och drift.  
 Avtal finns med markägare. 
 Resterande finansiering ordnas.  


 
3. Medlen tas ur samhällsavdelningens budget. 


Ärendet 


I ”Mål- och resursplan 2022 med planåren 2023-2024” har 
kommunfullmäktige avsatt två miljoner kronor till samhälls- och 
ortsutveckling. En miljon kronor är sökbara i enlighet med upprättad 
riktlinje och beslut om dessa medel tas av kommunstyrelsen i april 
respektive oktober.  


För den återstående miljonen lämnar samhällsavdelningen förslag på hur 
den bör användas. Vid kommunstyrelsens sammanträde i maj fick 
avdelningen i uppdrag att till kommunstyrelsen i juni presentera hur de 
resterande 770 000 kronor ska nyttjas. 


Samhällsavdelningen föreslår följande satsningar: 


 Konvaljparken (Styrnäs) 


Föreningen Styrnäs Framtid driver den populära bad- och mötesplatsen 
Konvaljparken vid Dämstasjön. Under många har föreningen anordnat 
simskola och under 2021 deltog cirka 70 barn i simskolan.  


Styrnäs framtid vill utveckla Konvaljparken med en hinderbana, som 
främjar rörelse för barn i åldern 7-12 år, ett komplement till den befintliga 
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lekplatsen för yngre barn. Utöver detta ska föreningen anlägga en 
cykelparkering samt bygga ett staket runt hinderbanan och minigolfbanan 
för att öka tryggheten hos besökare i Konvaljparken. 


Kostnaden för projektet är beräknad till 483 475 kronor varav Kramfors 
kommun medfinansierar med 310 000 kronor. Kvarvarande finansiering är 
tänkt att ske genom bygdemedel för vattenkraft samt ideell tid.  


 Hagaparken (Kramfors) 


Hagaparken i Kramfors har blivit en allt mer attraktiv mötesplats oavsett 
kön och ålder. För att skapa en tryggare och trivsammare miljö efterfrågas 
belysning längs gångvägen genom parken mellan Renvägen-Gränsgatan. 
Kostnaden är beräknad till 360 000 kronor.   


 Norrfällsviken 


  


För att skapa en attraktivare miljö i nära anslutning till fiskeläget i 
Norrfällsviken behöver badstranden åtgärdas. Den behöver fräsas samt att 
sand behöver fyllas på. Gångvägen mellan badet och parkeringen ska grusas 
samt att det ska ordnas en volleybollplan för barn och unga. Kostnaden är 
beräknad till 100 000 kronor.   


  


Föreslagna prioriteringar uppgår till 770 000 kronor och därmed har 
samhällsavdelningen fullföljt sitt uppdrag som avdelningen fick av 
kommunstyrelsen i maj. 


Av den sökbara miljonen beslutade kommunstyrelsen i april att betala ut 
404 240 kronor, vilket innebär att 595 760 kronor är sökbara till höstens 
ansökningsomgång.  


Måluppfyllelse 


Beslutet ger högre kvalitet för kommuninvånarna, vilket också är ett av 
kommunens mål. Beslutet bidrar också till en god livsmiljö som är 
kommunstyrelsens mål.  


Agenda 2030 


Beslutet bidrar till mål 5, 10, 11 och 16 inom Agenda 2030.  


Barnrättsperspektiv 


Beslutet berör barn generellt och kommer att bidra till en attraktivare miljö 
för barn och unga. Barnrättsperspektivet har lyfts i samtliga projekt. 







Kramfors kommun 
Sammanträdesdatum 


2022-06-07 
Mötets diarienummer 


KS 2022/11 
Sida 


16 (52) 
 


Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
     


 


Satsningarna ger en tryggare miljö och bättre möjligheter för en aktivare 
fritid hos barn och unga. 


Ekonomi och finansiering 


Medlen tas ur samhällsavdelningens budget. 


Samråd 


Inom samhällsavdelningen samt med tekniska avdelningen och miljö- och 
byggavdelningen. 


Beslutsunderlag 


Bilaga 1, karta samhälls- och ortsutvecklingsmedel 2022 (juni) 


Beslutet skickas till 


Samhällsavdelningen 
Tekniska avdelningen 
Miljö- och byggavdelningen 
Landsbygdsrådet 
Ungdomsrådet  
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§ 66 Riktlinje hot och våld mot förtroendevalda 


Diarienummer: KS 2022/275 


Slutlig beslutsinstans 


Kommunstyrelsen 


Kommunstyrelsens beslut 


1. Anta riktlinje Hot och våld mot förtroendevalda.  
2. Upphäva tidigare Handlingsplan hot och våld mot förtroendevalda, 


KS 2014/248.  


Ärendet 


Kramfors kommun har en handlingsplan hot och våld mot förtroendevalda 
sedan 2014, dnr KS 2014/248, som behöver uppdateras. Förtroendevalda är 
inte anställda och omfattas därför inte av kommunens riktlinje om hot och 
våld i arbetsmiljön.  


Säkerhets- och telekomstrateg har tagit fram en ny riktlinje som till stora 
delar har samma inriktning som riktlinjen om hot och våld i arbetsmiljön 
men som skiljer sig en del i fråga om ansvaret för säkerheten. För de 
förtroendevalda är det ett delat ansvar mellan den förtroendevalde själv, de 
politiska partierna och kommunen. Förtroendevaldas uppdrag avgränsas inte 
heller till en förutbestämd arbetstid.  


Samråd 


Förslaget till riktlinje har varit utskickat till de politiska partiernas grupp-
ledare i kommunfullmäktige samt kommunens heltidsarvoderade politiker. 
En synpunkt har inkommit som inarbetats i förslaget.  


Beslutsunderlag 


Riktlinje hot och våld mot förtroendevalda.  


Beslutet skickas till 


Kommunfullmäktiges partigruppledare 
Säkerhets- och telekomstrateg  
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§ 67 Revisionsrapport Granskning av arbetet med 
barnkonventionen 


Diarienummer: KS 2022/219 


Slutlig beslutsinstans 


Kommunstyrelsen 


Kommunstyrelsens beslut 


1. Avge nedanstående svar till revisorerna. 
2. Uppdra till samhällsavdelningen att inleda en översyn och revidering 


av de styrande dokumenten kring barnkonventionen. 


Ärendet 


Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser 
som finns redovisade i rapporten. Av svaret bör det framgå vilka eventuella 
åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda. I avsnittet 
nedan framgår de rekommendationer revisorerna lämnade i sin rapport med 
kursiv stil. Efter varje rekommendation beskrivs de synpunkter och åtgärder 
som kommunstyrelsen föreslås lämna i sitt svar. 


Revisorerna rekommenderar att kommunstyrelsens ser över målstyrningen 
kring barnkonventionen.  


I mål- och resursplan för 2023 kommer målstyrningen tydliggöras med 
hänvisning till Agenda 2030 och barnkonventionen. 


Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att i samråd med övriga 
nämnder säkerställer en implementering av de styrande dokumenten kring 
barnkonventionen i syfte att tydliggöra styrningen av arbetet.  


De styrande dokumenten uppfattas som komplicerade och är svåra att 
efterleva. En revidering behöver därför ske så att barnkonventionens 
intentioner kan efterlevas i ännu större utsträckning. 


Kommunstyrelsen säkerställer återkommande utbildningar kring 
barnkonventionen både för medarbetare och förtroendevalda. 


Inför varje ny mandatperiod erbjuds utbildning för de förtroendevalda, vid 
detta tillfälle informeras det även om Agenda 2030 och barnkonventionen. 


Kommunstyrelsen tar dock till sig revisorernas synpunkter om 
återkommande utbildningar och i samband med revideringen av de styrande 
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dokumenten kommer även behov av särskilda utbildnings- och 
informationsinsatser belysas. 


Beslutsunderlag 


Revisionsrapport Granskning av arbetet med barnkonventionen daterad 
2022-03-28. 


Beslutet skickas till 


Revisionen  
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§ 68 Kommunledningsförvaltningens rapport 2022 


Diarienummer: KS 2022/54 


Slutlig beslutsinstans 


Kommunstyrelsen 


Kommunstyrelsens beslut 


Godkänna rapporten och se den som en del i fullgörandet av 
uppsiktsplikten. 


Ärendet 


I denna rapport har kommunledningsförvaltningen valt att fokusera på 
perspektivet Kramforsbon och lyfta arbetet inom följande områden: 


Länets bästa företagsklimat 2025 


Redovisning av kommunens satsning på dataspelsindustrin och pågående 
projekt inom dataspelsutveckling i kommunen. Status för 
NyföretagarCentrum, mötesplatser, företagsbesök och 
kompetensförsörjning. Sammanfattning av det interna arbetet med 
förvaltningar, näringslivsrådet och totalförsvaret.  


Kultur och fritid 


Inom området kultur redovisas arbetet med kulturföreningar, häxmuseet, 
konsthallen, open space 2022, scenkonst för barn och unga samt Babelsberg. 


Fritidsenheten rapporterar om arbetet med föreningslivet, besöksnäring, 
friluftsliv samt barn och unga. 


Jämställdhet – modellkommun 2020-2022 


Kramfors kommuns resa som modellkommun i Sveriges kommuner och 
regioners utvecklingsarbete Modellkoncept för jämställdhet beskrivs med 
exempelvis mål och resultat samt framtidsspaning.  


Miljö- och byggavdelningen 


Verksamheten har börjat återgå till hur det var före pandemin. Många 
verksamheter planerar utökning och besöksnäringen har planer för ny 
verksamhet. Restaurangerna i kommunen planerar för en ”vanlig” säsong 
och tillfälliga arrangemang återuppstår i sommar.  
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Ledning och innovation 


Enhetens pågående samt genomförda arbete med övergripande processer 
redovisas.  


Digitaliseringsenheten 


Utvecklingen av e-tjänster fortsätter. Organisationens digitala medvetenhet 
har uppmärksammats genom kommunens deltagande i SKR:s projekt 
DiMIOS. Arbetet med att kartläggningar av bland annat kommunens IT-
infrastruktur har tagit fart. I samråd med fack och medarbetare har ett 
rekryteringsarbete skett under april/maj för en permanent lösning till 
tjänsten som digitaliseringschef.  


Beslutsunderlag 


Kommunledningsförvaltningens rapport 2022-06-07, KS 2022/54 


Beslutet skickas till 


Förvaltningschefer 
Revisionen 
Kommunfullmäktige  
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§ 69 Remiss Regional kulturplan för Västernorrland 2023-2026 


Diarienummer: KS 2022/221 


Slutlig beslutsinstans 


Kommunstyrelsen 


Kommunstyrelsens beslut 


Fastställa remissyttrandet. 


Ärendet 


Kramfors kommun har inbjudits att lämna synpunkter på remissversionen av 
ny regional kulturplan för Västernorrland 2023-2026. Den regionala 
kulturplanen beskriver de prioriteringar som regionen vill göra i fråga om 
regional kulturverksamhet som avses få statligt stöd, prioriteringarnas 
förhållande till de nationella kulturpolitiska målen samt uppgifter om 
planerad statlig, kommunal och annan finansiering av verksamheterna. 


I remissvaret anser Kramfors kommun att kulturplanen är relativt kortfattad 
och strategisk. Planen hade dock kunnat vara tydligare i hur målen ska 
uppnås. Vi saknar ett genusperspektiv och ett socioekonomiskt perspektiv 
på barns, ungas och vuxnas kulturdeltagande. Kulturskolorna nämns 
förvånansvärt lite, när det gäller insatser för barn och unga. Planen kan 
också vara ärligare med den geografiska obalans som råder i länet, och hur 
de kommuner som saknar regionala kulturinstitutioner eller s.k. starka 
aktörer kan kompenseras. Avsnittet om spelkultur kan vässas, medan design 
saknas helt. 


Ekonomi och finansiering 


Beslutet har inga direkta ekonomiska konsekvenser för kommunen. 


Samråd 


Samråd har förts med enhetschef för Kulturskolan och med biblioteket. 


Beslutsunderlag 


Remissyttrande ny Regional Kulturplan för Västernorrland 2023-2026. 
Remissversion Kulturplan för Västernorrland 2023-2026. 


Beslutet skickas till 


Region Västernorrland  
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§ 70 Sammanträdesplan 2023 


Diarienummer: KS 2022/183 


Slutlig beslutsinstans 


Kommunstyrelsen 


Kommunstyrelsens beslut 


1. Anta nedanstående sammanträdesplan för 2023. 


Kommunstyrelsen Arbetsutskottet 


17 januari   


14 februari 31 januari 


11 april 28 mars 


16 maj 2 maj 


13 juni 30 maj 


12 september 29 augusti 


17 oktober 3 oktober 


28 november 14 november 


  


Anta nedanstående upplägg på sammanträdesdagen för kommunstyrelsen. 
Partigruppmöten: ordinarie tid kl. 8-10 samt kl. 13-14.  


Information: ordinarie tid 10-12. 


Ledamöter och ersättare som deltar i partigruppmöten som hålls med 
anledning av kommunstyrelsen föreslås vara berättigade till ersättning för 
partigruppmöten i maximalt 3 timmar. 


Ärendet 


Kommunstyrelsen fastställer årligen en mötesplan för kommande års 
sammanträden. Kommunstyrelsens mötesplan är planerad tillsammans med 
kommunens övriga nämnder, utskott och beredningar för att säkerställa att 
sammanträden inte krockar.  


Ekonomi och finansiering  


Kostnaden beräknas inrymmas i ordinarie budget.  
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Måluppfyllelse  


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


Samråd  


Samråd har skett med ordförande i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
bildningsnämnden, produktionsnämnden och välfärdsnämnden. 


Beslutsunderlag 


Förslag på sammanträdesplan 2023 


Beslutet skickas till 


Nämndsekreterare  
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§ 71 Sammanträdesplan för KF 2023 


Diarienummer: KS 2022/183 


Slutlig beslutsinstans 


Kommunfullmäktige 


Kommunstyrelsens förslag till nästa instans 


1. Anta nedanstående sammanträdesplan för kommunfullmäktige. 


27 februari 


24 april 


29 maj 


26 juni 


25 september 


30 oktober 


11 december 


2. Ledamöter och ersättare som deltar i partigruppmöten som hålls med 
anledning av fullmäktige är berättigade till ersättning för 
partigruppmöten i maximalt 3 timmar. 


Ärendet 


Kommunfullmäktige fastställer årligen en mötesplan för kommande års 
sammanträden. Kommunfullmäktiges mötesplan är planerad tillsammans 
med kommunens övriga styrelser och nämnder, utskott och beredningar för 
att säkerställa att sammanträden inte krockar.  


Ekonomi och finansiering 


 Kostnaden beräknas inrymmas i ordinarie budget.  


Måluppfyllelse  


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


Samråd  


Samråd har skett med ordförande i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
välfärdsnämnden, produktionsnämnden och bildningsnämnden 
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Beslutsunderlag 


Förslag på sammanträdesplan 2023 


Beslutet skickas till 


Nämndsekreterare  
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§ 72 Motion om ozonbehandling av lokaler 


Diarienummer: KS 2021/585 


Slutlig beslutsinstans 


Kommunfullmäktige 


Kommunstyrelsens förslag till nästa instans 


Avslå motionen. 


Ärendet 


Mark Collins (-) har den 22 november 2021 lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige som handlar om att installera ozon generatorer i 
förskola/skol lokaler för att stopp smittspridning bland barn. 


I motionen föreslås: 


”Installera ozon generatorer i förskola/skol lokaler för att stopp 
smittspridning bland barn” 


Motionären skriver att ozon har visat sig effektiv på förskolor för att stoppa 
t.ex. 99,9% av Covid-19 men är lika effektiv på alla virus och bakterie 
sorter. Vidare påstår motionären att ozon har förmåga att skydda våra barn 
och skolpersonal från en rad olika smittor, spara sjukdagar och förhindra 
vidare spridning till familjer och arbetsplatser.  


Kommunstyrelsens yttrande 


Efter samråd med miljö- och byggavdelningen anser kommunstyrelsen att 
motionen bör avslås på ett flertal grunder. Ozon är en mycket aggressiv gas 
som har lukt-, mögel- och bakterienedbrytande egenskaper men som är 
mycket farlig vid direkt exponering för människor. Den används till 
exempel ofta vid saneringsarbeten efter bränder, för att minska brandrisken i 
imkanaler i storkök och för att bleka pappersmassa inom industrin. Vid 
sanering får exempelvis inte växter finnas kvar eftersom gasen bryter ned 
och omformar organiskt material. 


Folkhälsomyndigheten, som är vägledande nationellt när det gäller tillsyn av 
inomhusmiljön i förskolor och skolor, har inte några rekommendationer om 
att inomhusluften ska behöva ozonbehandlas regelbundet. 


Myndigheten framför istället att en bra ventilation, lokalunderhåll, städning, 
hygienrutiner och att den som är sjuk stannar hemma är viktigast för att 
minska smittspridningen i barnens inomhusmiljö. Coronapandemin har 
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medfört att hela kommunen har sett över och aktualiserat sina rutiner kring 
smittspridning och det är idag inte ett sådant problem att några extraordinära 
insatser och förändringar behöver göras. 


Samråd 


Samråd har förts med miljö- och byggavdelningen och elevhälsan. 


Beslutsunderlag 


Mark Collins (-) Motion om ozonbehandling av lokaler, 2021-11-22, KS 
2021/585 


Beslutet skickas till 


Mark Collins (-)  
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§ 73 Motion om instiftande av pris som Årets återvinnare 


Diarienummer: KS 2021/582 


Slutlig beslutsinstans 


Kommunfullmäktige 


Kommunstyrelsens förslag till nästa instans 


Avslå motionen. 


Ärendet 


Mark Collins (-) har den 22 november 2021 lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige som handlar om instiftande av pris som årets 
återvinnare. 


I motionen hemställs: 


”Dela ut en utmärkelse till privata personer som gör en viktig miljöinsats 
genom att städa upp sin fastighet och lämna allt till återvinning.” 


Motionären skriver att problemet med nedskräpning av privata fastigheter är 
ett generellt problem i hela kommunen och varken kommun eller 
länsstyrelse har agerat under decennier.  


Kommunstyrelsens yttrande 


En enkel pokal eller intyg, som motionären skriver, anser inte 
kommunstyrelsen vara ett incitament för att få fastighetsägare att städa upp 
sina fastigheter.  


Enligt plan- och bygglagen kapitel 8 14-16 §§ ska byggnader och tomter 
hållas i vårdat skick och underhållas samt skötas så att olyckor och 
olägenheter inte uppstår. På ovårdade och nedskräpade tomter jobbar 
kommunen med beslut om förelägganden enligt plan- och bygglagen. 
Förelägganden kan gälla till exempel att ta bort skrotbilar, att städa tomt 
från skräp, att riva fallfärdigt uthus. Miljöbalken kan också användas som 
stöd för beslut om det är risk för utsläpp av farliga ämnen till exempel olja 
och bensin. Beslut kan förenas med ett vite. 


2021 utförde miljö- och byggavdelningen 21 inspektioner och fattade nio 
beslut, både avslut av ärenden och föreläggande om åtgärder.  


Kommunstyrelsen anser att det är ytterst tveksamt att priset som årets 
återvinnare skulle vara en belöning som uppmuntrar till städning för de 
fastighetsägare som motionären vänder sig till. Dessutom skulle instiftande 
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av ett pris innebära en kostnad för kommunen då det kräver både 
handläggning och material. 


Samråd 


Samråd har förts med miljö- och byggavdelningen. 


Beslutsunderlag 


Mark Collins (-) motion instiftande av pris som årets återvinnare, 2021-11-
22, KS 2021/582 


Beslutet skickas till 


Mark Collins (-)  
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§ 74 Årsredovisning 2021 Samordningsförbundet 


Diarienummer: KS 2022/270 


Slutlig beslutsinstans 


Kommunfullmäktige 


Kommunstyrelsens förslag till nästa instans 


Godkänna årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet i Kramfors. 


Ärendet 


Årsredovisningen för 2021 för Samordningsförbundet i Kramfors 
fastställdes 2022-03-25 av förbundsstyrelsen. 


Revisorerna bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet i 
Kramfors har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen i 
huvudsak har varit tillräcklig. Revisorerna bedömer att årsredovisningen har 
upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal 
redovisning och god redovisningssed. 


Beslutsunderlag 


Samordningsförbundet i Kramfors, årsredovisning 2021, daterad 2022-03-
25  
Revisionsberättelse för Samordningsförbundet i Kramfors år 2021, daterad 
2022-04-23  
EY, Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors 2021, daterad 2022- 
04-12  
Grundläggande granskning av samordningsförbundet, 2022-04-12 


Beslutet skickas till 


Samordningsförbundet i Kramfors  
Revisionen  
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§ 75 Ansvarsfrihet 2021 Samordningsförbundet Kramfors 


Diarienummer: KS 2022/269 


Slutlig beslutsinstans 


Kommunfullmäktige 


Kommunstyrelsens förslag till nästa instans 


I enlighet med revisorernas förslag bevilja förbundsstyrelsen och dess 
ledamöter i Samordningsförbundet i Kramfors ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021. 


Ärendet 


Revisorerna har upprättat en revisionsberättelse för verksamhetsåret 2021. 
Revisorerna bedömer att styrelsen har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att 
den interna kontrollen i allt väsentligt varit tillräcklig. Revisorerna bedömer 
att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har 
upprättats i enlighet med god redovisningssed och tillämpliga delar av lagen 
om kommunal redovisning. Revisorerna tillstyrker att förbundsstyrelsen och 
dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 


Beslutsunderlag 


Revisionsberättelse för Samordningsförbundet i Kramfors år 2021, daterad 
2022-04-23  
EY, Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors 2021, daterad 2022- 
04-12  
Grundläggande granskning av samordningsförbundet, 2022-04-12 


Beslutet skickas till 


Samordningsförbundet i Kramfors 
Revisionen  
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§ 76 Årsredovisning 2021 Räddningstjänsten Höga Kusten - 
Ådalen 


Diarienummer: KS 2022/300 


Slutlig beslutsinstans 


Kommunfullmäktige 


Kommunstyrelsens förslag till nästa instans 


Godkänna årsredovisning 2021 för Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen. 


Ärendet 


Årsredovisningen för Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen 2021 
fastställdes av direktionen 2022-03-30. 


Utifrån årsredovisningen gör revisorerna bedömningen att direktionen har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt 
väsentligt är rättvisande. Revisorerna bedömer att resultatet enligt 
årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål som direktionen 
uppställt. Direktionens interna kontroll har dock enligt revisorerna inte varit 
tillräcklig med hänvisning till de iakttagelser som revisorerna gjort vid sin 
granskning under år 2020 av ekonomirutiner och där svaret indikerar på att 
några åtgärder ännu inte vidtagits. Revisorerna bedömer också att resultatet 
enligt årsredovisningen inte är förenligt vad gäller tre av de fyra 
verksamhetsmålen.  


Utgående från revisionsberättelsens slutsatser, föreslås kommunfullmäktige 
att godkänna Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalens årsredovisning. 


Beslutsunderlag 


Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen, Årsredovisning 2021, fastställd 
2022-03-30 
Revisionsberättelse för år 2021, Räddningstjänsten Höga Kusten, daterad 
2022-04-01 
KPMG, Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2021 
daterad 2022-04-01 


Beslutet skickas till 


Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen  
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Sollefteå kommun 
Härnösands kommun  
Revisionen  
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§ 77 Ansvarsfrihet 2021 Räddningstjänsten Höga Kusten - 
Ådalen 


Diarienummer: KS 2022/224 


Slutlig beslutsinstans 


Kommunfullmäktige 


Kommunstyrelsens förslag till nästa instans 


I enlighet med revisorernas förslag bevilja direktionen samt de enskilda 
ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 


Ärendet 


Utifrån årsredovisningen gör revisorerna bedömningen att direktionen har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt 
väsentligt är rättvisande. Revisorerna bedömer att resultatet enligt 
årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål som direktionen 
uppställt. 


Direktionens interna kontroll har dock enligt revisorerna inte varit tillräcklig 
med hänvisning till de iakttagelser som revisorerna gjort vid sin granskning 
under år 2020 av ekonomirutiner och där svaret indikerar på att några 
åtgärder ännu inte vidtagits. Revisorerna bedömer också att resultatet enligt 
årsredovisningen inte är förenligt vad gäller tre av de fyra 
verksamhetsmålen.  


Revisorerna tillstyrker att direktionen samt de enskilda ledamöterna beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 


Beslutsunderlag 


Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen, Årsredovisning 2021, fastställd 
2022-03-30. 
Revisionsberättelse för år 2021, Räddningstjänsten Höga Kusten, daterad 
2022-04-01 
KPMG, Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2021 
daterad 2022-04-01 


Beslutet skickas till 


Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen  
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Sollefteå kommun 
Härnösands kommun  
Revisionen  







Kramfors kommun 
Sammanträdesdatum 


2022-06-07 
Mötets diarienummer 


KS 2022/11 
Sida 


37 (52) 
 


Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 78 Årsredovisning 2021 Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 


Diarienummer: KS 2022/301 


Slutlig beslutsinstans 


Kommunfullmäktige 


Kommunstyrelsens förslag till nästa instans 


I enighet med revisorernas bedömning, godkänna Årsredovisning 2021 för 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland. 


Ärendet 


Årsredovisningen för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrland 2021 fastställdes av direktionen 2022-03-29. Revisorerna 
har upprättat en revisionsberättelse för verksamhetsåret 2021. Revisorerna 
bedömer att verksamheten inte har bedrivits på ett fullt ut ändamålsenligt 
sätt eftersom inget av förbundets mål har uppnåtts.  De bedömer 
sammantaget att verksamheten inte fullt ut har bedrivits på ett från 
ekonomisk synpunkt till-fredsställande sätt. Ekonomin och möjligheterna att 
nå målen har samtidigt i stor utsträckning påverkats av covid-19. 


Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 
Revisorerna tillstyrker att direktionen samt de enskilda ledamöterna i 
densamma beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. Utgående från 
revisionsberättelsens slutsatser, föreslås kommunfullmäktige att godkänna 
kommunalförbundets årsredovisning för 2021. 


Beslutsunderlag 


Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland, 
Årsredovisning 2021, fastställd 2022-03-29 
Revisionsberättelse 2021 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrlands län. 
Bilaga 1 Revisionsrapport 
Bilaga 2 Grundläggande granskning 2021 
Bilaga 3 Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31 


Beslutet skickas till 


Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland 
Revisionen  
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§ 79 Ansvarsfrihet 2021 Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 


Diarienummer: KS 2022/220 


Slutlig beslutsinstans 


Kommunfullmäktige 


Kommunstyrelsens förslag till nästa instans 


I enlighet med revisorernas förslag bevilja direktionen samt de enskilda 
ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 


Ärendet 


Revisorerna har upprättat en revisionsberättelse för verksamhetsåret 2021. 
Revisorerna bedömer att verksamheten inte har bedrivits på ett fullt ut 
ändamålsenligt sätt eftersom inget av förbundets mål har uppnåtts.  De 
bedömer sammantaget att verksamheten inte fullt ut har bedrivits på ett från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Ekonomin och möjligheterna att 
nå målen har samtidigt i stor utsträckning påverkats av covid-19. 


Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 
Revisorerna tillstyrker att direktionen samt de enskilda ledamöterna i 
densamma beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.  


Beslutsunderlag 


Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland, 
Årsredovisning 2021, fastställd 2022-03-29 
Revisionsberättelse 2021 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrlands län. 
Bilaga 1 Revisionsrapport 
Bilaga 2 Grundläggande granskning 2021 
Bilaga 3 Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31 


Beslutet skickas till 


Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland 
Revisionen  
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§ 80 Beslut om gemensam överförmyndarnämnd för Kramfors- 
och Härnösands kommun 


Diarienummer: KS 2022/306 


Slutlig beslutsinstans 


Kommunfullmäktige 


Kommunstyrelsens förslag till nästa instans 


1. Inrätta en gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med 
Härnösands kommun från och med 2023-01-01. 


2. Härnösands kommun är värdkommun för den gemensamma 
nämnden. 


3. Uppdra till kommunstyrelsen att bereda ett ärende som möjliggör att 
kommunfullmäktige i september kan besluta om samarbetsavtal samt 
reglemente. 


4. Beslutet gäller under förutsättning att Härnösands kommun fattar 
erforderliga beslut. 


Ärendet 


Överförmyndaren är en lagfäst kommunal tillsyn- och 
förvaltningsmyndighet med det huvudsakliga uppdraget att se till att den 
som har god man eller förvaltare, och barn som står under förmyndarskap, 
inte lider några rättsförluster på grund av ställföreträdarskapet. 
Överförmyndarens verksamhet är juridiskt komplex och ställer höga krav på 
rättssäkerhet, juridisk kompetens och verksamhetsmässig kontinuitet.  


Den 1 januari 2022 bildades en gemensam förvaltningsorganisation för 
överförmyndarverksamheterna i Härnösand och Kramfors. Värdkommun för 
den gemensamma förvaltningsorganisationen är Härnösands kommun.  


Nuläge 


De uppgifter som ligger under överförmyndaren kan inte läggas under en 
annan nämnd. Att så är fallet följer av att föräldrabalkens bestämmelser inte 
ändrades i samband med 1991 års kommunallag. Därmed gäller 
föräldrabalkens bestämmelser att i varje kommun ska det finnas en 
överförmyndare eller överförmyndarnämnd om kommunfullmäktige väljer 
den formen.  I Härnösands kommun har fullmäktige beslutat om ensam 
överförmyndare med ersättare, och Kramfors kommun har motsvarande en 
överförmyndarnämnd. Kommuner har dock möjlighet att inrätta gemensam 
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överförmyndarnämnd. Regelverket för tillsättande av gemensam nämnd 
mellan kommuner framgår i 9 kap. 19–36 §§ kommunallagen (2017:72).  


Kommande förutsättningar 


Regeringen beslutade den 18 juli 2019 att tillkalla en särskild utredning för 
att göra en översyn över reglerna om gode män och förvaltare. Utredningen 
utmynnande sedermera i betänkandet SOU 2021:36. ”Gode män och 
förvaltare – en översyn”. Av betänkande framgår bland annat förslag till lag 
om ändring av föräldrabalken vad gällande obligatorisk organisationsform 
överförmyndarnämnd. Förslaget innebär således att kommuner inte längre 
ska kunna välja ensam överförmyndare med ersättare som politisk 
organisation.  


I SOU 2021:36 har underlag inför utredningens förslag inhämtats från bland 
annat sju Länsstyrelser, nyckelpersoner inom SKR, förtroendevalda hos 12 
överförmyndare med olika organisationsformer, erfarna ställföreträdare 
samt adekvata intresseföreningar. Av underlaget har utredningen dragit 
följande slutsats: 


”Det är av central betydelse att överförmyndaren är organiserad på ett sätt 
som ger förutsättningar för hög rättssäkerhet och kvalitet i verksamheten. 
Det finns starka skäl som talar för att överförmyndarnämnd är att föredra 
som organisationsform framför ensam överförmyndare. Nämndformen 
medför att förtroendevalda med olika kompetenser och erfarenheter kan 
engageras för uppgifterna och det skapas förutsättningar för ökad 
rättssäkerhet i myndighetsutövningen. Verksamheten blir också mindre 
sårbar och risken minskar för kompetensförluster vid ändrade 
majoritetsförhållanden eller frivilliga avgångar. Nämnd som 
organisationsform går vidare hand i hand med en professionell 
tjänstemannaorganisation och kvaliteten i många verksamheter har ökat när 
man gått över till överförmyndarnämnd. Risken för jäv minskar. Vidare 
markeras överförmyndarens viktiga uppdrag genom nämndorganisationen, 
och verksamheten blir mer lik annan kommunal verksamhet. Detta har 
betydelse inte minst eftersom överförmyndarverksamheten fortfarande ofta 
är eftersatt och har låg status i vissa kommuner.”  


Av SOU 2021:36 framgår vidare förslag om att fler och mer komplexa 
uppgifter ska flyttas från vad som idag åligger domstolen. Dessa förslag 
sammanfattas: 


 ”Beslutanderätt i ärenden om anordnande, jämkning och upphörande 
av godmanskap enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken ska flyttas från 
domstol till överförmyndaren på så sätt att ärendena som 







Kramfors kommun 
Sammanträdesdatum 


2022-06-07 
Mötets diarienummer 


KS 2022/11 
Sida 


41 (52) 
 


Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
     


 


utgångspunkt ska prövas av överförmyndaren. Om någon som är 
behörig att yttra sig i ärendet motsätter sig anordnande, jämkning 
eller upphörande ska överförmyndaren överlämna ärendet till rätten 
för prövning. Detta innebär att handläggningen i dessa ärenden alltid 
ska inledas hos överförmyndaren. Bestämmelser om detta tas in i 
paragraferna 11 kap. 4 a §, 19 b § andra stycket och 23 § andra 
stycket föräldrabalken. 


 I ärenden där överförmyndaren är behörig att fatta beslut om 
anordnande och jämkning av godmanskap ska myndigheten få 
besluta interimistiskt i frågorna. Bestämmelser om detta tas in i 11 
kap. 18 a § och 23 a § andra stycket föräldrabalken. 


 Överförmyndarens beslut ska kunna överklagas till tingsrätten. 
 Bestämmelsen i 11 kap. 17 § föräldrabalken om rättens skyldighet 


att i vissa fall inhämta läkarintyg och annan likvärdig utredning om 
den enskildes hälsotillstånd ska även gälla för handläggningen hos 
överförmyndaren. Det ska också göras andra ändringar i 
handläggningsreglerna i 11 kap. föräldrabalken, som en följd av att 
överförmyndaren får beslutanderätt i ärenden om godmanskap.” 


Av utredningen (se bilaga ”Förslag till gemensam överförmyndarnämnd”) 
framhålls följande punkter: 


 Bättre förutsättningar för kompentensutveckling i nämndarbetet och 
därmed bättre kvalitet till invånarna i Kramfors- och Härnösands 
kommun. 


Framtidssäkra nämndarbetet utifrån de ökade kraven som SOU 2021:36 
pekar mot. 


Bättra förutsättningar för ett långsiktigt strategiskt förvaltningsarbete som 
också skulle bidra till en effektivare förvaltning. 


Det övergripande syftet med gemensam nämnd är att åstadkomma 
förbättringar för de personerna som har behov av ställföreträdare och 
samtidigt stödja och stärka ställningen för huvudmännen i linje med SOU 
2021:36.  


Sammanfattningsvis pekar SOU 2021:36 mot att överförmyndarnämnd ska 
vara obligatorisk organisationsform, samt att överförmyndarnämnden ska 
åläggas fler och mer komplexa uppgifter. Som ett led i fortsatt kvalitets- och 
utvecklingsarbete genom samarbete föreslås därav att överförmyndarens 
respektive politiska organisation i Härnösand och Kramfors bildar en 
gemensam överförmyndarnämnd. 
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Medborgarens nyttoperspektiv är en fundamental aspekt att väga in vid 
upprättande av en gemensam överförmyndarnämnd. Ett sammangående av 
Härnösands och Kramfors överförmyndare innebär flera 
verksamhetsfördelar såsom förutsättning att bygga en robust 
överförmyndarnämnd med bättre möjligheter att möta kommande 
utmaningar såsom digitaliseringsbehov, lagförändringar och 
kompetenskontinuitet i nämnden. En väl rustad och stabil 
överförmyndarnämnd minskar individberoende och leder till generell ökad 
kvalitet, rättssäkerhet och tillgänglighet för medborgaren.  


Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 


Var kommun behåller ansvaret för arvodering för kommunens politiker. För 
värdkommun tillkommer kostnader att förknippa med funktion för 
nämndsekreterare samt övriga kostnader för nämndarbete. För 
samverkanskommun tillkommer resekostnader för förtroendevalda vid 
sammanträden. 


Beslutsunderlag 


Förslag till gemensam överförmyndarnämnd 


Beslutet skickas till 


Härnösands kommun 
Kommunstyrelsen 
Revisionen 
Maria Hedman  
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§ 81 Mål- och resursplan (budget) 2023 med planåren 2024 och 
2025 


Diarienummer: KS 2022/52 


Slutlig beslutsinstans 


Kommunfullmäktige 


Kommunstyrelsens förslag till nästa instans 


1. Fastställa mål- och resursplan (MRP) 2023 med planår för 2024-
2025 inklusive mål för god ekonomisk hushållning för kommunen 
och kommunkoncernen. 


2. Fastställa ramen för revisorernas anslag för granskning av 
kommunens verksamhet till 1 500 000 kr.  


3. Fastställa särskilt anslag för lekmannarevision av kommunens bolag 
och stiftelser till 100 000 kr. 


4. För de investeringsprojekt som görs i kommunens 
verksamhetslokaler, ska beslut tas i kommunstyrelsen innan 
igångsättande, om de överstiger 1 000 000 kr.  


5. Respektive nämnd får i uppdrag att fatta de kompletterande beslut 
som krävs för att komma i den ram som ges i driftbudgeten.  


6. Utdebiteringen fastställs för år 2023 till oförändrat 23,14 krona per 
skattekrona. 


7. Till kommunstyrelsens förfogande för lönereserv avseende 
löneökningar 2023 anvisa 18 914 000 kr. 


8. Maximal låneram för kommunstyrelsen fastställs till 220 000 000 kr. 
9. Fr.o.m. 2022-07-01 såsom för egen skuld ingå borgen för  


642 460 000 kr gällande låneförpliktelser i Krambo AB upp till ett högsta 
lånebelopp om 642 460 000 kr jämte därpå löpande ränta och kostnader 
varav 642 460 000  kr mot borgensavgift med 0,4 %. 


10. Fr.o.m. 2022-07-01 såsom för egen skuld ingå borgen för  


300 000 000 kr gällande låneförpliktelser i Kramfast AB upp till ett högsta 
lånebelopp om 300 000 000 kr jämte därpå löpande ränta och kostnader med 
totalt högsta lånebelopp beräknade på skuldebrevens ursprungliga 
lånebelopp varav 300 000 000 kr mot borgensavgift med 0,4 %. 


11. Fr.o.m. 2022-07-01 såsom för egen skuld ingå borgen för  


120 000 000 kr gällande låneförpliktelser i Kramfors Mediateknik AB upp 
till ett högsta lånebelopp om 120 000 000 kr jämte därpå löpande ränta och 
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kostnader beräknade på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp varav 120 
000 000 kr mot borgensavgift med 0,4 %.  


12. Fr.o.m. 2022-07-01 såsom för egen skuld ingå borgen för  


10 000 000 kr gällande låneförpliktelser i Höga Kusten Airport AB upp till 
ett högsta lånebelopp om 10 000 000 kr jämte därpå löpande ränta och 
kostnader med totalt högsta lånebelopp beräknade på skuldebrevens 
ursprungliga lånebelopp varav 10 000 000 kr mot borgensavgift med 0,4 %. 


13. Fr.o.m. 2022-07-01 fastställa följande interna kreditlimiter för 
nyttjande av koncernkonto; Krambo AB 5 000 000 kr, Kramfast AB 
5 000 000 kr, Kramfors Kommunhus AB 2 500 000 kr samt 
Kramfors Mediateknik AB 2 500 000 kr, Räddningstjänstförbundet 
Höga Kusten-Ådalen 500 000 kr samt Höga Kusten Airport AB 5 
000 000 kr. 


Reservation 


Jari Merikanto (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 


Ärendet 


Budgetförslaget innebär att samtliga nämnder får oförändrade ramar i 
budget 2023 jämfört med budget 2022. 


Samråd  


Ärendet har behandlats vid den centrala samverkansgruppen 2022-06-03. 


Yrkande 


Jari Merikanto (M) yrkar på moderaternas budgetförslag till punkt 1. 


Beslutsordning 


Ordförande meddelar att proposition kommer att ställas på bifall till 
kommunstyrelsens förslag och på bifall till Jari Merikantos (M) yrkande. 
Propositionsordningen godkänns. Efter ställd proposition finner ordförande 
att kommunstyrelsen beslutar bifalla det liggande förslaget.  


Beslutsunderlag 


Mål- och resursplan 2023 med planår 2024-2025 
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Beslutet skickas till 


Samtliga nämnder  
Krambo AB  


Kramfast AB  


Kramfors Kommunhus AB  


Kramfors Mediateknik AB  


Räddningstjänstförbundet Höga Kusten-Ådalen  


Höga Kusten Airport AB  


Revisionen  
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§ 82 Budgetutfallsprognoser och delårsrapporter 2022 


Diarienummer: KS 2022/232 


Slutlig beslutsinstans 


Kommunfullmäktige 


Kommunstyrelsens förslag till nästa instans 


1. Godkänna rapporten om fördjupad ekonomisk prognos per 2022-04-
30. 


2. Uppmana välfärdsnämnden att fortsätta arbetet med att anpassa 
verksamheten till beslutad budgetram. 


3. Uppmana bildningsnämnden att vidta åtgärder för att få en ekonomi 
i balans. 


Ärendet 


Kommunen och dess nämnder har upprättat en fördjupad ekonomisk 
prognos per 2022-04-30 innehållande utfall, budgetuppföljning och en 
helårsprognos för 2022.  


Resultatet per sista april var 17,9 mnkr, att jämföra med -23,1 mnkr 
motsvarande period 2021.  


Den ekonomiska helårsprognosen visar ett positivt resultat på 39,8 mnkr, 
vilket är 19,8 mnkr bättre än budget. Nettokostnadsnivån ligger högre än 
budget men täcks upp av ökade skatteintäkter och generella statsbidrag 
enligt senaste skatteunderlagsprognosen från SKR. Skatteintäkter och 
statsbidrag visar på en positiv avvikelse med 48 mnkr jämfört med budget. 
Nuvarande prognos innebär att vi uppfyller balanskravskravet, vilket skulle 
skapa handlingsutrymme för framtiden. Den starka resultatprognosen 
innebär att en eventuell ombudgetering för nämnder med negativ prognos är 
möjlig. 


Nämnderna/styrelsen visar en helårsprognos på -33,2 mnkr, där 
välfärdsnämndens prognos var -26 mnkr och bildningsnämndens -7,2 mnkr. 
Finansförvaltningen visar på överskott på grund av den förlikning som 
skede med regionen avseende pensioner på 8,7 mnkr.  


Välfärdsnämnden har en handlingsplan på 35 mnkr för att få en ekonomi i 
balans. Det som avviker mest från budget är hyrpersonal och den fortsatta 
kohortvården. Bildningsnämnden negativa prognos härrör till gymnasiet och 
vuxenutbildningen samt högre kostnader för skolskjutsar. En översyn av 
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gymnasiet och vuxenutbildningen har initierats. Det är viktigt att 
välfärdsnämnden fullföljer arbetet med handlingsplanen och 
bildningsnämnden tillsätter åtgärder för en ekonomi i balans.  


Det råder dock fortsatt stor osäkerhet i omvärlden, med det krig som pågår i 
Ukraina och dess effekter. Skatteunderlagsprognosen har en fortsatt tillväxt 
i år men nästa år befaras att ekonomin i kommunerna kommer att falla på 
minussidan med allt annat lika.  


I nuläget är det av största vikt att det långsiktiga arbetet med ekonomin för 
att sänka nettokostnaderna fortsätter. Samt prioritera arbete med att vidta 
åtgärder för att uppnå möjliga kortsiktiga effekter.  


Måluppfyllelse 


Beslutet bidrar till att nå en ekonomi i balans. 


Ekonomi och finansiering 


Beslutet i sig har inga kostnader men uppmaningen till de nämnder som 
arbetar med handlingsplaner påverkar givetvis ekonomin i framtiden. 


Samråd 


Det ekonomiska utfallet/prognosen har presenterats i samverkanskommittén. 


Beslutsunderlag 


Rapport fördjupad ekonomisk prognos per sista april 2022, dnr KS 
2022/232 


Beslutet skickas till 


Samtliga nämnder 
Revisionen  
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§ 83 Ombudgetering samt driftsbidrag till Kramfast AB 


Diarienummer: KS 2022/311 


Slutlig beslutsinstans 


Kommunfullmäktige 


Kommunstyrelsens förslag till nästa instans 


1. Nämndernas driftbudget ökas genom att nedanstående belopp 
omfördelas från finansförvaltningen. 


14 mnkr för välfärdsnämnden 


4 mnkr för bildningsnämnden 


1 mnkr för produktionsnämnden 


6 mnkr för kommunstyrelsen 


2. Kramfast tilldelas ett driftbidrag på 5 mnkr för extra 
underhållsåtgärder i skollokaler. 


3. Tillskotten är av engångskaraktär och inget av ovanstående är med 
automatik ramhöjande för 2023. 


Ärendet 


En helårprognos är lagd per sista april 2022 som visar 39,8 mnkr plus vilket 
är 19,8 mnkr bättre än budgeterat resultat på 20 mnkr. Dock är det oroande 
att nämnderna totalt har ett fortsatt underskott på 29,6 mnkr. Men det vägs 
upp av att skatteunderlagsprognosen har en fortsatt tillväxt och är 48 mnkr 
bättre än budget. 


Välfärdsnämnden -26,0 mnkr 


Bildningsnämnden -7,2 mnkr 


Produktionsnämnden -1,0 mnkr 


Kommunstyrelsen +1,0 mnkr 


Finansförvaltningen  +3,7 mnkr 


Summa -29,6 mnkr 


  


Den starka resultatprognosen möjliggör en omfördelning för att hjälpa 
nämnderna att närma sig en budget i balans under 2022. Tilläggen är inte 
villkorade utan nämnden själv får välja var pengarna gör mest nytta. De 
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resurser som tillförs i och med detta beslut är av engångskaraktär och följer 
inte med till nästa år men det innebär att nämnderna ges lite extra tid till 
anpassning. Det är därför av fortsatt stor vikt att hålla i förändringsarbetet 
med att ställa om till nya arbetssätt och effektivare metoder. 


Kompetensförsörjningen och demografins utveckling med minskad 
befolkning är andra utmaningar för kommunen. Nedan följer tilldelningen 
per nämnd och vad den skulle kunna användas till. 


Genom att tilldela välfärdsnämnden 14 mnkr skulle det kunna kompensera 
för den ökade kostnaden för inhyrd personal samt den fortsatta 
kohortvården. 


Bildningsnämnden tilldelas 4 mnkr som kan användas till fördyringen av 
skolskjutsar, förlängning av ”nattisverksamheten” (förskola på kväll och 
natt), kompensation för utköp av förvaltningschef samt kostnader för 
genomlysning av gymnasiet och vuxenutbildningen. Driftsbidraget på 5 
mnkr till Kramfast AB som beskrivs nedan kommer dessutom 
bildningsnämnden till gagn. 


Produktionsnämnden tilldelas 1 mnkr och kan användas till fördyrade 
matpris. 


Kommunstyrelsen tilldelas 6 mnkr och kan användas till att ta hela 
kostnaden för inköpet av nytt ekonomisystem 2022 och på så sätt 
möjliggöra för fler andra investeringar 2023 samt återigen för 
kostnadsökningar för kollektivtrafiken. 


Driftbidrag Kramfast AB 


Kommunens helägda företag Kramfast AB tilldelas ett driftbidrag på 5 mnkr 
för underhåll av lokaler såsom skolor och förskolor. Ökat underhåll är en 
åtgärd som bedöms ha positiv effekt på arbetsmiljön för såväl elever som 
medarbetare. Bidraget kan nyttjas under åren 2022 och 2023. 


Ekonomi och finansiering  


Tilldelning av budget och driftbidrag enligt nedan: 


Välfärdsnämnden 14 mnkr 


Bildningsnämnden 4 mnkr 


Produktionsnämnden 1 mnkr 


Kommunstyrelsen 6 mnkr 


Kramfast 5 mnkr 
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Summa 30 mnkr 


  


Tilldelningen av budget/medel kommer att förändra resultatprognosen med -
9 mnkr. Det avser Kramfast AB 5 mnkr och 4 mnkr för kommunstyrelsen 
om de väljer att lägga det på ekonomisystemet som inte är med i prognosen. 
För resterande nämnder ingår beloppen i prognosen och kommer inte att 
betyda nya kostnader utan kan till och med ge en effekt som gör att 
prognosen kommer bli bättre än själva tilldelningen av budget. 


Måluppfyllelse  


Beslutet bidrar till att nå en ekonomi i balans för kommunen och nämnderna 
2022. 


Barnrättsperspektiv 


Genom att tilldela driftbidrag till Kramfast för underhåll av skolor och 
förskolor förbättras miljön för våra barn och ungdomar i åldrarna 1-19 år. 
Samt en hållbar ekonomi som tar ansvar för ekonomin och inte skjuter fram 
kostnaderna på kommande generationer. 


Samråd 


Samråd har förts med VD och ekonomichef i Kramfast. 
Förvaltningscheferna har påverkat förslaget genom sina kommentarer till 
delårsredovisningen med tillhörande prognos. 


Beslutet skickas till 


Välfärdsnämnden 
Bildningsnämnden 
Produktionsnämnden 
Kommunstyrelsen 
Kramfast 
Ekonomienheten 
Revisionen  
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§ 84 Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2022 


Diarienummer: KS 2022/24 


Slutlig beslutsinstans 


Kommunstyrelsen 


Kommunstyrelsens beslut 


Notera delegationsbesluten till protokollet. 


Ärendet 


Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande, utskott och 
tjänstemän enligt delegationsbestämmelser antagna av kommunstyrelsen. 
Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen, men redovisningen 
innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa besluten. 
Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering 


1. Delegater miljö- och bygg 2022-05-09.docx  
2. Delegationsbeslut miljö och bygg 2 maj till 22 maj 2022.docx 
3. Delegationsbeslut om tillfällig avstängning av Kungsgatan.pdf 
4. Delegationsbeslut Revidering av dokumenthanteringsplan för 


kommunstyrelsen kärnverksamhet.pdf 
5. Delegationsbeslut Svanö sportklubb, ortsutvecklingsmedel 


2021_undertecknat.pdf 
6. Delegationsbeslut utse dataskyddsombud.pdf  
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§ 85 Delgivningar 2022 kommunstyrelsen 


Diarienummer: KS 2022/23 


Slutlig beslutsinstans 


Kommunstyrelsen 


Kommunstyrelsens beslut 


Notera delgivningarna till protokollet. 


Ärendet 


1. Delegationsbeslut nytt beslut utbyggnad Ullångers förskola.pdf 
2. Information Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter - 


Informationsbrev.pdf 
3. Kommunfullmäktige 2022-04-25 (2022-04-25 KF §23).docx.pdf 
4. Kramfors redogörelse 2021.pdf 
5. Protokoll Mediateknik 2022-05-19.docx 
6. Revisionsberättelse Kramfors 2021-12-31.pdf 
7. HK Dest - Årsredovisning 2021.pdf 


  





