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§ 89 Dnr KS 2020/424 

Årsredovisning 2019 för direktionen i 

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i 

Västernorrland för år 2019 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

I enighet med revisorernas bedömning, godkänna Årsredovisning 2019 för 

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland 

Ärendet 

Årsredovisningen för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i 

Västernorrland 2019 fastställdes av direktionen 2020-05-25.  

Revisorerna har upprättat en revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019. 

Revisorerna bedömer att direktionen har bedrivit verksamheten på ett i 

huvudsak ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 

sätt. Bedömningen är att räkenskaperna inte är rättvisande med anledning av 

skuldförda bidrag på 12,6 mnkr som ej bedöms uppfylla kriterierna för 

periodisering i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning 

och god redovisningssed. 

Revisorerna tillstyrker att direktionen samt de enskilda ledamöterna i 

densamma beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.  

Utgående från revisionsberättelsens slutsatser, föreslås kommunfullmäktige 

att godkänna kommunalförbundets årsredovisning för 2019. 

Beslutsunderlag 

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland, 

Årsredovisning 2019, fastställd 2020-05-25 

Revisorerna i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten 

Västernorrland, Revisionsberättelse 2019, daterad 2020-05-26 

PWC, Revisionsrapport granskning av årsredovisning, daterad 2020-03-15   

Beslutet skickas till 

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland 

Revisionen 
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§ 90 Dnr: KS 2020/351 

Ansvarsfrihet för direktionen i Kommunalförbundet 

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland för år 2019 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

I enlighet med revisorernas förslag bevilja direktionen samt de enskilda 

ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

Jäv  

Malin Svanholm (S) och Jon Björkman (V) anmäler jäv och deltar inte i 

beslutet. 

Ärendet 

Revisorerna har upprättat en revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019. 

Revisorerna bedömer att direktionen har bedrivit verksamheten på ett i 

huvudsak ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 

sätt. Bedömningen är att räkenskaperna inte är rättvisande med anledning av 

skuldförda bidrag på 12,6 mnkr som ej bedöms uppfylla kriterierna för 

periodisering i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning 

och god redovisningssed. 

Revisorerna tillstyrker att direktionen samt de enskilda ledamöterna i 

densamma beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.  

Beslutsunderlag 

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland, 

Årsredovisning 2019, fastställd 2020-05-25 

Revisorerna i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten 

Västernorrland, Revisionsberättelse 2019, daterad 2020-05-26 

Beslutet skickas till 

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland 

Revisionen 
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§ 91 Dnr: KS 2020/432 

Tillstyrkan för ändring av höjd på vindkraftverken på 

Sörlidberget 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Tillstyrka ändringen av antalet vindkraftverk samt höjningen på 

vindkraftverken på Sörlidberget. 

Ärendet 

Kabeko etapp 1 AB har lämnat in en ansökan till 

miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen om att få ett ändringstillstånd 

för vindkraftsparken Sörlidberget.  

Tillstånd för parken gavs 2018 om att få uppföra 22 st. vindkraftverk. Nu 

ansöker bolaget om att få ändra höjden på verken till 230 m (med 20 m) och 

därmed minska antalet verk från 22 till 20 stycken. 

Kramfors kommun har i sin tidigare tillstyrkan prövat om området är 

lämpligt ur mark- och vattensynpunkt för vindkraft. Kommunfullmäktige ska 

nu pröva om en ny tillstyrkan för samma område för att säga om området är 

lämpligt för mindre antal men högre verk. 

Miljö- och byggavdelningen har lämnat ett yttrande till 

miljöprövningsdelegationen angående miljöprövningen och har inget att 

erinra. Den nya ansökan visar att miljöpåverkan från förändringarna av 

verksamheten är liten och att de kommer att klara de normala kraven för 

vindkraftverk. 

 Tillstyrkan ska ske av kommunfullmäktige enligt 16 kap 4 § Miljöbalken. 

Ekonomi och finansiering 

Ärendet innebär ingen kostnad för kommunen. 

Måluppfyllelse 

Kabeko etapp 1 AB beskriver i sin ansökan att det kommer bli bättre 

resursutnyttjande genom att höja vindkraftsverken med 20 meter och som en 

konsekvens av detta ta bort 2 vindkraftsverk. Detta ger en produktion av 

förnybar el på mer än 50 % från ursprungstillståndet och bidrar därmed till 

målet om ett hållbart samhälle. 
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Samråd 

Samråd sker enligt miljöbalkens regler för tillståndsärenden. 

Beslutsunderlag 

Tillstyrkan från kommunfullmäktige 2018-06-25 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen Västernorrland 

Samhällsavdelningen  

Miljö- och byggavdelningen 
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§ 92 Dnr: KS 2020/264 

Partistöd 2021 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Bevilja samtliga representerade partier i kommunfullmäktige partistöd  

för 2021. 

Ärendet 

Samtliga representerade partier i kommunfullmäktige har begärt partistöd för 

2021. Alla partier har därmed lämnat in ”Begäran om partistöd med 

redovisning och granskningsintyg”. Redovisningen ska visa på att partistödet 

har använts för ändamålet att stärka den kommunala demokratin (KL 4 kap 

29 §). 

Det är kommunfullmäktiges presidium som föreslår kommunfullmäktige att 

ta beslut om utbetalning av partistöd. Beslut om partistöd ska tas årligen med 

respektive partis begäran och redovisning med granskningsintyg som 

beslutsunderlag.  

Ekonomi och finansiering 

Partistödet består av: 

 ett grundstöd, som uppgår till 11 625 kr per parti och år, samt 

 ett mandatstöd, som uppgår till 30 830 kr per mandat och år. 

Måluppfyllelse 

Det lokala partistödet syftar till att bygga en god demokratisk grund i 

Kramfors. Denna grund behövs för att uppfylla målen god kvalitet och nöjda 

medborgare. 

Samråd 

Inget samråd har förts i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Redovisningar och granskningsintyg från samtliga partier 

Beräkning partistöd 2021 

KS 2020-09-08 § 123 Yttrande avseende partistöd 
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Beslutet skickas till 

Nämndsekreterare 
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§ 93 Dnr: KS 2019/643 

Svar på motion om Turistisk översiktsplan 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Avslå motionen. 

Reservation 

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

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

Lundström (C), Bertil Böhlin (C), Ove Källström (SD), Gunnel Nordin (SD), 

Björn Sjödin (SD), Kenneth Backlund (SD), Anna Strandh Proos (M), 

Johanna Zidén (M), Lillemor Zidén (M) och Peter Andelid (L) reserverar sig 

till förmån för Ida Stafrin (C) med fleras yrkande. 

Ärendet 

Ida Stafrin (C) har lämnat in en motion, daterad 2019-11-16. I motionen 

föreslås att lämplig instans utreder hur kommunen på bästa sätt kan ta fram 

en turistisk översiktsplan. Motionen har överlämnats till kommunstyrelsen 

för beredning. 

Turistisk översiktsplan 

Begreppet turistisk översiktsplan syftar oftast på en kommunövergripande 

översiktsplan, där besöksnäringen fått ett särskilt stort utrymme. En turistisk 

översiktsplan är alltså inte en egen planprodukt, utan snarare en vanlig 

översiktsplan som kallas för turistisk översiktsplan, eller som profileras på 

det sättet. Exemplen på sådana översiktsplaner är inte många, men Flens 

kommun har med sin översiktsplan från år 2018 ofta refererats till i detta 

sammanhang. Det är dock inte ovanligt att en kommun väljer ett antal 

inriktningar i sin översiktsplan. För somliga kan det handla om turism, och i 

andra kommuner finns andra relevanta teman som behandlas i större 

omfattning.  

Aktualitetsprövning översiktsplan 

Kommunens gällande översiktsplan (ÖP) antogs år 2013. 

Samhällsavdelningen har sedan november år 2019 förberett en 

aktualitetsprövning av den nuvarande planen. Arbetet har omfattat dialoger 

med kommunens alla förvaltningar och bolag. Beslut fattades i 
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kommunfullmäktige i juni att gällande ÖP ska revideras. Detta innebär att ett 

planarbete påbörjas under hösten för att ta fram en ny översiktsplan. I det 

arbetet kommer en dialog att fortsätta föras mellan politiker och 

tjänstepersoner om översiktsplanens innehåll. Dialogen är central, eftersom 

en översiktsplan ska spegla den politiska majoritetens vilja om hur mark, 

vatten och den byggda miljön ska utvecklas på sikt. Dialogen kan resultera i 

att en ny översiktsplan får en mer utpräglad turistisk inriktning, beroende på 

om det kommuniceras i ett kommande projektdirektiv eller under en framtida 

planprocess. Den kan också resultera i andra inriktningar. Värt att tillägga är 

att Kramfors kommun redan behandlar besöksnäringen i förhållandevis stor 

utsträckning i kommunens nuvarande översiktsplan, i jämförelse med de 

andra kommunerna inom destination Höga kusten.  

TÖP – tematiskt tillägg 

Motionären använder begreppet TÖP i motionen, vilket är en förkortning för 

ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Ett sådant syftar till att tillgodose ett 

visst allmänt intresse genom att behandla ett avgränsat tema mer djupgående 

än vad som tillåts göras i en kommunövergripande översiktsplan. En TÖP är 

således en egen planprodukt och tas fram genom en separat planprocess. Det 

är ett vedertaget verktyg för frågor som exempelvis vindkraft och 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Ett tematiskt tillägg för 

besöksnäring och turism är mycket ovanligt.  

För närvarande pågår projektet ”Samhällsplanering – ett verktyg för 

besöksnäringen i Höga kusten”, som drivs av Höga kusten 

destinationsutveckling AB (HK-Dest). Projektet syftar bland annat till att 

undersöka möjligheterna till att skapa ett gemensamt tematiskt tillägg för 

besöksnäringen för destinationens fyra kommuner.  

En projektrapport presenterades för styrelsen i HK-Dest. före semestern med 

förslag på fortsatt arbete. Dialogerna som genomförts under projektet visar 

att framtagandet av ett gemensamt tematiskt tillägg till kommunernas 

översiktsplaner inte är den bästa samverkansformen i dagsläget. Istället har 

projektet tagit fram ett beslutsförslag som innebär att kommunerna och HK-

Dest. tillsammans tar fram en fysisk turismstrategi, gemensamt kartlägger 

turistiska värden samt kommer överens om fortsatt samverkan och dialog 

inom området besöksnäring och samhällsplanering.   

 

En fysisk turismstrategi innebär en överenskommelse gällande att ta fram 

gemensamma övergripande ställningstaganden/inriktningsbeslut (beskrivna 

i ord) en utvecklingskarta där man med ”bred pensel” illustrerar de mer 

långsiktiga intentionerna i grova drag. Utöver det bör kommunerna göra 
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kartläggningar av turistiska värden som ett gemensamt underlag i GIS 

gällande besöksnäringens intressen. Projektet föreslår också en utvecklad 

samverkansform inom området besöksnäring och samhällsplanering, som 

föreslås både ske i nya och befintliga strukturer.  

 

Ekonomi och finansiering 

Detta beslut har inga ekonomiska effekter.  

Yttrande  

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

Svensson, Björn Sjödin (SD) och Jon Björkman (V) yttrar sig i ärendet.  

Yrkande  

Ida Stafrin (C), Anna Strandh Proos (M), Peder Svensson (S) och Björn 

Sjödin (SD) yrkar bifall till motionen.  

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

kommunstyrelsens förslag till beslut, att avslå motionen.  

Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till Ida Stafrin 

(C), med fleras, bifallsyrkande och på bifall till kommunstyrelsens förslag 

till beslut.  

Propositionsordningen godkänns. 

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat i 

enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut, att avslå motionen. 

Beslutsunderlag 

Motion om Turistisk översiktsplan, Ida Stafrin (C), 2019-11-16.  

Beslutet skickas till 

Samhällsavdelningen 

Miljö- och byggavdelningen 

Motionären 
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§ 94 Dnr: KS 2020/118 

Svar på motion om uppföljning av arbetsmiljöansvar 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Avslå motionen. 

Reservation 

Anna Strandh Proos (M), Johanna Zidén (M) och Lillemor Zidén (M) 

reserverar sig till förmån för Anna Strandh Proos (M) yrkande.  

Ärendet 

Anna Proos Strandh (M) och Johanna Zidén (M) har den 30 januari 2020 

lämnat in en motion till kommunfullmäktige som handlar om uppföljning av 

arbetsmiljöansvar.  

I motionen föreslås nedanstående: 

 ”Att ge i uppdrag till kommunstyrelsen att OSA-enkät genomförs för 

anställda i Kramfors kommun under exempelvis samma månad varje 

år och att resultatet delges skriftligen, i sin helhet, på efterföljande 

kommunfullmäktige. 

 Att i det fall Kramfors kommun redan genomför OSA-enkät på det vis 

vi förordat delger det en gång per år till kommunfullmäktige.”  

Motionärerna skriver i motionen att man i rollen som politiker har det 

yttersta arbetsmiljöansvaret och vill därför att en OSA-enkät ska 

genomföras. OSA står för Organisatorisk och social arbetsmiljö och är en så 

kallad AFS, en föreskrift som reglerar och tydliggör arbetsmiljölagens krav.  

Enligt det nu gällande reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder 

i Kramfors kommun KS 2018/669 punkt 2.1.5 Personal och organisation 

gäller nedanstående:  

Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret för att kommunen som 

arbetsgivare fullgör sina skyldigheter för att ha en bra arbetsmiljö.  

Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i ansvar att leda Kramfors 

kommuns strategiska arbetsmiljöfrågor. Kommunstyrelsens arbetsutskott 

beslutar i viktiga kommunövergripande arbetsmiljöfrågor. Styrelsen är 
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anställande myndighet och nämnden har ett verksamhetsansvar och ska se 

till att de lagkrav som gäller inom arbetsmiljöområdet följs. 

 

Utifrån detta ansvar har Kommunledningsförvaltningen sedan flertalet år 

utvecklat det systematiska arbetsmiljöarbetet och tydliggjort hur det ska 

utföras med en riktlinje för hälsa och arbetsmiljö och ett antal 

tjänsteföreskrifter inom olika arbetsmiljöområden. Det systematiska 

arbetsmiljöarbetet följs upp årsvis och rapporteras till respektive nämnd samt 

kommunstyrelsen enligt gällande riktlinje.  

Under 2020 utvecklas arbetsmiljöarbetet ytterligare. Ett systemstöd införs i 

början av året för att anmäla tillbud och arbetsskador så att tillbud och 

arbetsskador ska kunna följas upp på ett bättre sätt. Senare i år införs även ett 

systemstöd för det systematiska arbetsmiljöarbetet, det kommer stödja de 

kartläggningar som ska göras varje år av den fysiska arbetsmiljön inklusive 

brandskyddet och psykosociala arbetsmiljön. Den psykosociala 

kartläggningen innehåller de delar som OSA innefattar men är ett något 

vidare begrepp och kartlägger mer än de delar som finns i föreskriften om 

organisatorisk och social arbetsmiljö.  

Den psykosociala arbetsmiljön upplevs många gånger som svårare att 

kartlägga och det görs därför på lite olika sätt i organisationen idag. Vissa 

chefer använder den mall som finns för att göra kartläggning av den 

psykosociala arbetsmiljön och går igenom det med medarbetarna exempelvis 

på en arbetsplatsträff. Vissa chefer väljer att prata om den psykosociala 

arbetsmiljön i samband med det årliga medarbetarsamtalet då många 

medarbetare tycker att det kan vara känsliga frågor som man vill prata 

enskilt om.  

Mätningar inom arbetsmiljöområdet behöver dock göras mer frekvent än en 

gång per år och därför har även ett arbete med att införa så kallade 

”tempmätningar” initierats i vissa verksamheter och ska utvecklas inom fler 

verksamheter. I dagsläget används gratisverktyget mentimeter för att göra 

enkla tempmätningar i samband med arbetsplatsträffar. Vid dessa mätningar 

är det lämpligt att ställa frågor inom OSA-området som exempelvis om 

upplevd arbetsbelastning.  

Det finns utvecklade rutiner för hur arbetsmiljöansvaret följs upp enligt det 

gällande reglementet och det pågår en hel del arbete för att utveckla 

arbetsmiljöarbetet ytterligare under 2020. Att införa ytterligare något 

bedöms inte som nödvändigt då de insatser som görs motsvarar de 
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kartläggningar som behöver göras enligt OSA. Därmed avslås motion om 

uppföljning av arbetsmiljö.  

Ekonomi och finansiering 

Inte aktuellt om motionen avslås. 

Samråd 

Inget samråd har skett i frågan. 

Yttrande  

Anna Strandh Proos (M), Malin Svanholm (S) och Rainor Melander yttrar 

sig.  

Yrkande 

Anna Strandh Proos (M) yrkar bifall till motionen.  

Malin Svanholm (S) och Rainor Melander (S) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut, att avslå motionen. 

Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till Anna 

Strandh Proos (M), med fleras, bifallsyrkande och på bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Propositionsordningen godkänns. 

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat i 

enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut, att avslå motionen. 

Beslutsunderlag 

Anna Proos Strandh (M) och Johanna Zidén (M) motion uppföljning av 

arbetsmiljö, 2020-01-30. 

Beslutet skickas till 

HR-enheten 

Motionärerna 
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§ 95 Dnr: KS 2020/8 

Svar på motion om innovation 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Avslå motionen. 

Reservation  

Anna Strandh Proos (M), Johanna Zidén (M) och Lillemor Zidén (M) 

reserverar sig till förmån för Anna Strandh Proos (M) yrkande.  

Ärendet 

Anna Proos Strandh (M) och Johanna Zidén (M) har den 31 december 2019 

lämnat in en motion till Kommunfullmäktige som handlar om innovation. 

I motionen föreslås nedanstående: 

 ”Att Kramfors kommun utvecklas en innovationskultur och ett 

strukturerat arbete med innovationer i den egna organisationen.  

 Att Kramfors kommun inför ett bonussystem för att premiera 

nytänkande och utveckling hos medarbetare eller arbetsgrupper som 

kommer med genomförbara förslag på möjliga effektiviseringar och 

utveckling av verksamheten”  

I motionen beskriver motionärerna den utmaning som många kommuner och 

regioner just nu står inför med ett ökat kostnadstryck, en förändrad 

demografi med fler äldre samt förändrade krav från omgivningen. Detta 

ställer ökade krav på kommunens medarbetare att hitta alternativa lösningar 

för att kunna bibehålla en välfärd av god kvalité. 

Förvaltningens bedömning 

Frågan om att ta tillvara på medarbetarnas engagemang är en viktig 

framgångsfaktor för att Kramfors kommun ska lyckas fortsätta bedriva en 

välfärd av god kvalité. Genom den styr- och ledningsmodell som kommunen 

har med tillitsbaserad styrning så uppmuntras delaktighet och ett innovativt 

tänkande. I budgeten för 2020 står det: 

”Styrningen i Kramfors ska präglas av tillit och förtroende till den enskilde 

medarbetaren och förtroende för professionernas verksamhetsnära kunskap 
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och erfarenhet. Genom detta arbetssätt ska Kramforsbon vara i fokus och 

helhetssyn uppmuntras. 

Delegationsordningen möjliggör handlingsutrymme och samverkansavtalet 

medbestämmande samtidigt som det finns en tydlighet kring vem som har 

mandat att göra vad. Det ger goda förutsättningar för medarbetarna, 

professionen, att påverka sitt arbete och klara sitt uppdrag i sin strävan mot 

kommunens mål och vision.” 

Att utveckla kommunens styrmodell och att skapa en kultur där 

verksamheten jobbar för ständiga förbättringar och hur verksamheten kan 

jobba smartare ska vara en naturlig del av den ordinarie verksamheten och 

inte ett sidospår för innovationer.  

Ett av de lönekriterier som gäller för alla medarbetare i Kramfors kommun är 

utvecklingsförmåga/kreativitet. Genom att ha en utvecklad styrning som är 

tillitsbaserad och där innovationer och nytänkande premieras via den 

individuella lönesättningen behövs inget särskilt arbete vid sidan om den 

ordinarie verksamheten för detta.  

Sammanfattande bedömning 

Sammanfattningsvis föreslås att motionen avslås med motiveringen att 

arbete med ständiga förbättringar ska vara en naturlig del av den ordinarie 

verksamheten samt att befintliga lönekriterier redan premierar innovativa 

medarbetare. 

Ekonomi och finansiering 

Inte aktuellt om motionen avslås. 

Samråd 

Inget samråd har skett i frågan. 

Yttrande 

Anna Strandh Proos (M), Malin Svanholm (S), Rainor Melander (S), Jon 

Björkman (V) och Robert Larsson (S) yttrar sig i ärendet. 

Yrkande 

Anna Strandh Proos (M) yrkar bifall till motionen. 

Malin Svanholm (S), Rainor Melander, Jon Björkman (V) och Robert 

Larsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut, att avslå 

motionen. 
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Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till Anna 

Strandh Proos (M), med fleras, bifallsyrkande och på bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Propositionsordningen godkänns. 

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat i 

enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut, att avslå motionen. 

Beslutsunderlag 

Anna Proos Strandh (M) och Johanna Zidén (M) motion om innovation, 

2019-12-31. 

Beslutet skickas till 

HR-enheten 

Motionärerna 
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§ 96 Dnr: KS 2020/5 

Svar på motion om huskurage 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Anse motionen besvarad. 

Ärendet 

År 2017 införde Krambo Bostads AB, som första bostadsbolag i länet, 

huskurage. Det informerades om detta i samtliga trapphus, information i 

Krambonytt, på bostadsmöten och på Krambos hemsida.  

På Krambo ABs hemsida finns det idag en länk till huskurages officiella 

hemsida. 

Då Krambo AB sedan tidigare har infört huskurage anses motionen 

besvarad. 

Ekonomi och finansiering 

Beslutet påverkar inte ekonomin. 

Måluppfyllelse 

Beslutet påverkar inte måluppfyllelsen. 

Samråd 

Samråd har förts med Per Eriksson, VD Krambo AB och Kramfast AB. 

Yttrande  

Johanna Zidén (M) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Motion om huskurage daterad 2019-12-31.  

Beslutet skickas till 

Motionärerna 
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§ 97 Dnr: KS 2020/6 

Svar på Motion om Rättviksmodellen 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Avslå motionen. 

Reservation  

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

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

Lundström (C), Bertil Böhlin (C), Ove Källström (SD), Gunnel Nordin (SD), 

Björn Sjödin (SD), Kenneth Backlund (SD), Anna Strandh Proos (M), 

Johanna Zidén (M), Lillemor Zidén (M) och Peter Andelid (L) reserverar sig 

till förmån för Johanna Zidén (M) med fleras yrkande. 

Ärendet 

Anna Proos Strandh och Johanna Zidén har lämnat in en motion där de 

yrkar; 

 ”Att Kramfors kommun utreder konsekvenser för om den s.k. 

Rättviksmodellen skulle införas i vår kommun alternativt att vi finner 

en egen modell som passar våra förutsättningar. 

 Att alla nämnder, som tar ut avgifter, får i uppdrag att snarast tydligt 

redovisa vilka kostnader som ingår i de avgifter som tas ut. 

 Att kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka om det finns andra 

avgiftsfinansierade verksamheter där taxorna kan beräknas på 

liknande sätt.” 

Motionärerna motiverar förslaget med att kommunen behöver ett 

blomstrande näringsliv och att en företagare ska uppskattas mer än beskattas. 

Det är viktigt att förenkla för förtagen och förebygga så att onödiga regler 

och byråkrati tas bort. 

I motionen beskriver de att den s.k. Rättviksmodellen handlar om ett annat 

sätt att beräkna både avgifter och antal besök som bygger på fakturering för 

utförd tillsyn. En modell där en rådgivande dialog och fakturering genomförs 

i efterhand. Rättviksmodellen innehåller både en fast årlig avgift för 

verksamheterna och en rörlig avgift som debiteras efter utförd kontroll.  
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Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen delar motionärernas syn om att Kramfors kommun behöver ett 

blomstrande näringsliv och att vi ska enkla och förutsägbara regler för våra 

företag. 

Den så kallade Rättviksmodellen stämmer idag inte med lagstiftningen om 

hur man får ta ut avgift på livsmedelsområdet. Det pågår en översyn om 

taxor mm inom detta område och kommunen bör därför avvakta med 

ändringar av taxan innan regeringen beslutat om framtida debiteringssätt. En 

del övriga taxor inom miljö- och byggavdelningens verksamhet innehåller 

redan timdebitering för små verksamheter. Alla taxor inom miljö- och 

byggområdet är baserade på en timavgift som räknats ut utifrån faktiskt 

kostnad och följer SKRs anvisningar på hur man bör räkna.  

Företagare har också kommunala avgifter för avfall och avlopp. Dessa taxor 

ska på samma sätt som för tillsyn betala kommunens verksamhet. Taxorna är 

lika för företag och privatpersoner. 

Rättviksmodellen skulle troligen innebära en ökad administrativ börda för 

kommunen. Kostnaden för denna arbetstid kommer att belasta de som får 

tillsyn. För stora företag med stort tillsynsbehov blir skillnaderna små. Det är 

de små företag med litet tillsynsbehov, t.ex. de som får tillsynsbesök vart 

tredje år, som får den största skillnaden. Det kommer att innebära att det år 

de får tillsyn kommer de att få en stor faktura. Tillsynen utförs till stor del 

oanmäld vilket innebär att de inte vet när fakturan kommer.  

Vår nuvarande modell med årliga avgifter innebär att utgiften delas upp på 

flera år och den modellen innebär att företagen har ungefär samma kostnad 

varje år. Det innebär en förutsägbarhet som inte är helt oviktig för främst 

små entreprenörer. 

Rättviksmodellen innehåller också en metod för dialogbaserat tillstånd och 

tillsyn. Denna metod överensstämmer med det arbetssätt som miljö- och 

byggavdelningen haft i många år.  

En utredning bedöms inte tillföra ny kunskap och arbetsinsatsen för en 

utredning är inte obetydlig. Om och när lagstiftningen ändras kommer vi 

naturligtvis att anpassa våra taxor så att de är juridiskt korrekta. 

Sammanfattande bedömning 

Sammanfattningsvis föreslås att motionen avslås med motiveringen att den 

s.k. Rättviksmodellen inte fullt ut är förenlig med aktuell lagstiftning samt 

att vår nuvarande modell sannolikt är bättre för små och medelstora företag 

eftersom den innebär en jämn fördelning av de kostnader som tillsynen 
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innebär. Arbetsinsatsen för en egen utredning bedöms dessutom vara för stor 

just nu. 

Ekonomi och finansiering 

Ingen under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

förslaget. 

Samråd 

Samråd har först med samhällsavdelningen och med det nyligen inrättande 

näringslivsrådet. 

Yttrande  

Johanna Zidén (M), Malin Svanholm (S), Björn Sjödin (SD), Ida Stafrin (C), 

Peder Svensson (C), Rainor Melander (S), Anna Strandh Proos (M), Jon 

Björkman (V) yttrar sig  

Yrkande  

Johanna Zidén (M), Björn Sjödin (SD), Ida Stafrin (C), Peder Svensson (C) 

och Anna Strandh Proos (M) yrkar bifall till motionen.  

Malin Svanholm (S), Rainor Melander (S) och Jon Björkman (V) yrkar bifall 

till kommunstyrelsens förslag till beslut, att avslå motionen. 

Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till Anna 

Strandh Proos (M), med fleras, bifallsyrkande och på bifall till 

skommunstyrelsens förslag till beslut.  

Propositionsordningen godkänns. 

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat i 

enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut, att avslå motionen. 

Beslutsunderlag 

Motion om den så kallade Rättviksmodellen, KS 2020/6 

Beslutet skickas till 

Motionärerna 
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§ 98 Dnr: KS 2020/410 

Avsägelse (V) som ersättare i kommunalförbundet 

Partnerskap Inland- Akademi Norr 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Entlediga Petra Ödling (V) som ersättare i kommunalförbundet Partnerskap 

Inland – Akademi Norr.  

Ärendet 

Petra Ödling (V) har skriftligen avsagt sig uppdraget som ersättare i 

kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr.  

Beslutsunderlag 

Petra Ödlings skriftliga avsägelse daterad 2020-06-25. 

Beslutet skickas till 

Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr 

Nämndsekreterare  
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§ 99 Dnr: KS 2020/476 

Val av (V) som ersättare i kommunalförbundet 

Partnerskap Inland- Akademi Norr 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Välja Thomas Lundberg (V) till ersättare i kommunalförbundet Partnerskap 

Inland- Akademi Norr, 

Ärendet 

Under förutsättning att kommunfullmäktige entledigar Petra Ödling från 

uppdraget som ersättare i kommunalförbundet Partnerskap Inland- Akademi 

Norr har fullmäktige att välja en ny ersättare till uppdraget.   

Beslutsunderlag 

Nominering från Eva Tånneryd, daterad 2020-09-14. 

Beslutet skickas till 

Nämndsekreterare 
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§ 100 Dnr: KS 2020/30 

Delgivningar 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Notera delgivningarna till protokollet. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige får ta del av följande: 

1. Beslutsexpediering § 105 Justering av tilläggsavgift kf 

2. Beslutsexpediering § 106 Tertial april 2020 KF 

3. Bolagsstämmoprotokoll Kramfors kommunhus AB 24 juni justerat 

4. Bolagsstämmoprotokoll Kramfors Mediateknik AB 2020-06-24 justerat 

5. Justerat protokoll KSAU 25 augusti 

6. Iakttagelser vid revision av donationsstiftelser förvaltade av Kramfors 

kommun 

7. Justerat protokoll HKA styrelsemöte 18 mars 

8. Justerat protokoll kommunfullmäktige 22 juni 

9. Pensionsstiftelsen protokoll 200617 

10. Protokoll förbundsdirektionen 2020-06-23 kf 

11. Protokoll KF Sollefteå 2020-06-22 § 52 Taxor 2020-2023 för 

verksamheter inom räddningstjänsten (1) 

12. Protokoll KF Sollefteå 2020-06-22 § 56 Ansvarsfrihet Räddningstjänsten 

Höga Kusten-Ådalen 

13. Protokoll KF Sollefteå 2020-06-22 § 57 Ansvarsfrihet Höga Kusten 

Airport 2019 

14. Protokoll KF Sollefteå 2020-06-22 § 60 Ansvarsfirhet 

Kollektivtrafikmyndigheten 2019 

15. Protokoll KS 8 september - webb utan sekretess 

16. Revisionsberättelse Arvid Hamrens företagarutbildningsstiftelse 888400-

6670 år 2019 
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17. Revisionsberättelse för J A Vestins stiftelse år 2019 

18. Revisionsberättelse Grundskolans samstiftelse 802478-3238 år 2019 

19. Revisionsberättelse Gymnasieskolans samstiftelse 802478-3220 år 2019 

20. Revisionsberättelse Hjälpsamstiftelsen 888400-7926 år 2019 

21. Revisionsberättelse Näsmanska skolstiftelsen 888400-0897 år 2019 

22. Revisionsberättelse Stiftelsen Syskonen Lübecks Donationsfond 888400-

3644 år 2019 

23. Ks 200908 § 125 Rapport från kommundirektören, 2020-09-03 


