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Kommunfullmäktiges protokoll 
Plats och tid Ådalsskolans aula, 2022-06-20 klockan 17:00–20:00 

Beslutande ledamöter Peter Hedberg (S), ordförande 
Malin Svanholm (S) 
Jan Sahlén (S) 
Eva Lygdman (S) 
Thomas Näsholm (S) 
Gudrun Sjödin (S) 
Göran Molin (S) 
Robert Larsson (S), §§ 37-52 
Katariina Haukirauma (S), tjänstgörande ersättare 52-60 
Siw Sachs (S) 
Rolf Eriksson (S) 
Carl-Gunnar Krooks (S) 
Rainor Melander (S) 
Kerstin Frånlund (S) 
Grels Johansson (S) 
Sofie Hellman (S) 
Martin Böhlenius (S) 
Linda Wester (S), tjänstgörande ersättare 
Ida Stafrin (C) 
Inga-Britt Andersson (C) 
Birgitta Widerberg (C) 
Åsa Svensson (C) 
Ann-Christine Näsholm (C) 
Peder Svensson (C), 2:e vice ordförande 
John Lundström (C) 
Magnus Svensson (C), tjänstgörande ersättare 
Jon Björkman (V) 
Nina Orefjärd (V) 
Ingmari Georgsson (V) 
Eva Tånneryd (V), vice ordförande 
Eliaz Nässén (V) 
Thomas Lundberg (V), tjänstgörande ersättare 
Stefan Bergman (SD) 
Gunnel Nordin (SD) 
Björn Sjödin (SD) 

Kommunfullmäktige 

Dokumenttyp 
PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-06-20 

Mötets diarienummer 
KS 2022/12 
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Kenneth Backlund (SD), tjänstgörande ersättare 
Anna Strandh Proos (M) 
Johanna Zidén (M), tjänstgörande ersättare 
Bo Grafström (KD) 
Peter Andelid (L) 

Ej beslutande ersättare Katariina Haukirauma (S), §§ 37-52 
Osman Saidabdala (S) 
Jeanette Eriksson (S) 
Curt Svensson (C) 
Matts Söderberg (L) 

Tjänstepersoner Maria Hedman, sekreterare 

Justeringens plats och tid Förvaltningsbiblioteket 28 juni klockan 12:30 

Paragrafer 37–60 

Sekreterare 
Maria Hedman 

Ordförande 
Peter Hedberg (S) 

Justerare 
Rolf Eriksson (S) 

 
Anna Strandh Proos (M) 
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ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på 
kommunens digitala anslagstavla. 

Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2022-06-20 

Datum då anslaget sätts upp 2022-06-28 

Sista datum för överklagande 2022-07-19 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen 

Underskrift 
Maria Hedman 
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Ärendelista 
§ 37 Information till kommunfullmäktige 2022 6 

Diarienummer: KS 2022/27 

§ 38 Allmänhetens frågestund 2022 7 
Diarienummer: KS 2022/63 

§ 39 Sammanträdesplan för KF 2023 8 
Diarienummer: KS 2022/183 

§ 40 Budgetutfallsprognoser och delårsrapporter 2022 10 
Diarienummer: KS 2022/232 

§ 41 Energiplan för Kramfors kommun 2022-2027 12 
Diarienummer: KS 2022/239 

§ 42 Motion om ozonbehandling av lokaler 15 
Diarienummer: KS 2021/585 

§ 43 Motion om instiftande av pris som Årets återvinnare 17 
Diarienummer: KS 2021/582 

§ 44 Årsredovisning 2021 Samordningsförbundet 19 
Diarienummer: KS 2022/270 

§ 45 Ansvarsfrihet 2021 Samordningsförbundet Kramfors 20 
Diarienummer: KS 2022/269 

§ 46 Årsredovisning 2021 Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen 21 
Diarienummer: KS 2022/300 

§ 47 Ansvarsfrihet 2021 Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen 23 
Diarienummer: KS 2022/224 

§ 48 Årsredovisning 2021 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands 
län 25 
Diarienummer: KS 2022/301 

§ 49 Ansvarsfrihet 2021 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands 
län 26 
Diarienummer: KS 2022/220 

§ 50 Ombudgetering samt driftsbidrag till Kramfast AB 27 
Diarienummer: KS 2022/311 

§ 51 Mål- och resursplan (budget) 2023 med planåren 2024 och 2025 30 
Diarienummer: KS 2022/52 
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§ 52 Förändrad bussgodsorganisation/Bussgods i Västernorrland AB:s 
framtid/Kommunalförbundet 35 
Diarienummer: KS 2022/274 

§ 53 Beslut om gemensam överförmyndarnämnd för Kramfors- och Härnösands kommun 38 
Diarienummer: KS 2022/306 

§ 54 Avsägelse (V) som ledamot i kommunfullmäktige 42 

§ 55 Nya frågor, Interpellationer och motioner 2022 43 
Diarienummer: KS 2022/174 

§ 56 Delgivningar 2022 kommunfullmäktige 44 
Diarienummer: KS 2022/22 

§ 57 Avsägelse av lekmannarevisorsuppdrag 45 

§ 58 Val av lekmannarevisorsuppdrag 46 

§ 59 Val av (V) som gruppledare 47 

§ 60 Val av (S) till förste vice ordförande till kommunfullmäktige 48 
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§ 37 Information till kommunfullmäktige 2022 
Diarienummer: KS 2022/27 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet utgår. 

Ärendet 
Ingen information delgedes kommunfullmäktige. 
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§ 38 Allmänhetens frågestund 2022 
Diarienummer: KS 2022/63 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet utgår. 

Ärendet 
Inga medborgare ställde några frågor.  
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§ 39 Sammanträdesplan för KF 2023 
Diarienummer: KS 2022/183 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
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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§ 40 Budgetutfallsprognoser och delårsrapporter 2022 
Diarienummer: KS 2022/232 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
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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§ 41 Energiplan för Kramfors kommun 2022-2027 
Diarienummer: KS 2022/239 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta Energiplan Kramfors kommun 2022-2027. 
2. Klimatstrategi och energiplan för Kramfors kommun 2006-2012, 

Dnr 2004/383 upphör att gälla. 

Ärendet 
Enligt Lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska varje svensk 
kommun ha en gällande energiplan som omfattar tillförsel, distribution och 
användning av energi.  

I KS 200407 § 67 gavs kommundirektören i uppdrag att utforma en 
klimatstrategi innehållande en energiplan. Detta genererade ett uppdrag till 
Samhällsavdelningen där ett utredningsarbete har genomförts. Det kan 
konstateras att Program för ekologisk hållbarhet som antogs i november 
2019 innehåller åtta strategier. Ytterligare ett styrdokument kommer inte att 
tillföra något utan programmet föreslås i stället ses över så att det fyller den 
funktion som efterfrågas. Nu gällande energiplan som antogs av 
Kommunfullmäktige 2006, Klimatstrategi och energiplan för Kramfors 
kommun 2006-2012, ersätts. 

De fem regionala fokusområdena för Västernorrland som återfinns i Energi- 
och klimatstrategi för Västernorrland 2020-2030 utgår från nationella och 
globala mål. Kramfors kommun ska internt och i samarbete med andra 
arbeta inom dessa fokusområden utifrån följande ställningstaganden: 

1. Bygga ut laddinfrastrukturen 
2. Röta kommunens matavfall för biogasproduktion 
3. Möjliggöra byggnation av tankställen för förnybara drivmedel 
4. Energieffektivisera fastighetsbeståndet 
5. Agera möjliggörare vid planerad byggnation av lokal grön el 
6. Installera solceller vid ny- eller ombyggnationer om möjligt och 

effektivt ur energisynpunkt 
7. Ställa krav på 100 % förnybar upphandlad el och värme 
8. Erbjuda klimat- och energirådgivning med syftet att uppnå 

energieffektivisering 
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9. Föra kontinuerlig dialog med nätägare 

  

Kramfors kommun ska också arbeta med de energirelaterade  
ställningstaganden som återfinns i styrande dokument, 
såsom Översiktsplanen, Avfallsplanen och Program för ekologisk 
hållbarhet. Varje förvaltning ansvarar för att i verksamhetsplaneringen 
inkludera åtgärder för energieffektivisering kopplade till föreliggande 
energiplan samt ovan nämna dokument.  

Måluppfyllelse  
Beslutet bemöter Vision 2031 och de tre perspektiv som ryms i visionen. 
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och Energi- och klimatstrategi 
för Västernorrland 2020-2030 är centrala i utformningen av energiplanens 
ställningstaganden och bidrar således till uppfyllandet av dessa regionala 
dokument.  

Agenda 2030 
Beslutet bidrar till följande globala mål: 

• 7. Hållbar energi för alla 
• 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur  
• 11. Hållbara städer och samhällen 
• 12. Hållbar konsumtion och produktion 
• 13. Bekämpa klimatförändringarna 

Ekonomi och finansiering  
Detta beslut ger inte några ekonomiska effekter. Åtgärder och aktiviteter 
som planeras tas upp i budgetprocess. 

Samråd  
Samråd har förts inom Samhällsavdelningen, Produktionsnämnden och 
Krambo AB.  

Yttrande 
Thomas Lundberg (V), Malin Svanholm (S) och Ida Stafrin (C) yttrar sig i 
ärendet. 

Yrkande 
Thomas Lundberg (V), Malin Svanholm (S) och Ida Stafrin (C) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsunderlag 
Energiplan Kramfors kommun 2022-2027. KS 2022/239 

Beslutet skickas till 
Samhällsavdelningen 
Produktionsnämnden 
Krambo AB  
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§ 42 Motion om ozonbehandling av lokaler 
Diarienummer: KS 2021/585 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
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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§ 43 Motion om instiftande av pris som Årets återvinnare 
Diarienummer: KS 2021/582 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
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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§ 44 Årsredovisning 2021 Samordningsförbundet 
Diarienummer: KS 2022/270 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
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  



Kramfors kommun 
Sammanträdesdatum 
2022-06-20 

Mötets diarienummer 
KS 2022/12 

Sida 
20 (48) 

 

Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 45 Ansvarsfrihet 2021 Samordningsförbundet Kramfors 
Diarienummer: KS 2022/269 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
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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§ 46 Årsredovisning 2021 Räddningstjänsten Höga Kusten - 
Ådalen 
Diarienummer: KS 2022/300 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
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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§ 47 Ansvarsfrihet 2021 Räddningstjänsten Höga Kusten - 
Ådalen 
Diarienummer: KS 2022/224 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
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  
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§ 48 Årsredovisning 2021 Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 
Diarienummer: KS 2022/301 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
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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§ 49 Ansvarsfrihet 2021 Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 
Diarienummer: KS 2022/220 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
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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§ 50 Ombudgetering samt driftsbidrag till Kramfast AB 
Diarienummer: KS 2022/311 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
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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§ 51 Mål- och resursplan (budget) 2023 med planåren 2024 och 
2025 
Diarienummer: KS 2022/52 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
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  



Kramfors kommun 
Sammanträdesdatum 
2022-06-20 

Mötets diarienummer 
KS 2022/12 

Sida 
31 (48) 

 

Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
     

 

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 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 
Ida Stafrin (C) och Anna Strandh Proos (M) reserverar sig till förmån för 
eget yrkande. Inga-Britt Andersson (C), Birgitta Widerberg (C), Åsa 
Svensson (C), Ann-Christine Näsholm (C), Peder Svensson (C), Magnus 
Svensson (C) John Lundström (C) och Johanna Zidén (M) reserverar sig 
mot beslutet. 

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. 

Yttrande 
Malin Svanholm (S), Jon Björkman (V), Thomas Näsholm (S), Bo 
Grafström (KD), Gudrun Sjödin (S), Rainor Melander (S), Thomas 
Lundberg (V), Anna Strandh Proos (M) och Ida Stafrin (C) yttrar sig i 
ärendet. 
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Yrkande 
Malin Svanholm (S), Jon Björkman (V), Thomas Näsholm (S), Bo 
Grafström (KD), Gudrun Sjödin (S), Rainor Melander (S), Thomas 
Lundberg (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Ida Stafrin (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med centerpartiets 
prioriteringar, förslaget i sin helhet finns diariefört i KS 2022/52.  

Anna Strandh Proos (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 
moderaternas prioriteringar, förslaget i sin helhet finns diariefört i KS 
2022/52. 

Malin Svanholm (S), Jon Björkman (V) och Rainor Melander (S) yrkar 
avslag på Ida Stafrins (C) och Anna Strandh Proos (M) yrkande. 

Beslutsordning 
Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till 
kommunstyrelsens förslag, bifall till Ida Stafrins (C) yrkande och bifall till 
Anna Strandh Proos (M) yrkande. Propositionsordningen godkänns. Efter 
ställd proposition finner ordförande 
att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag. 
Votering begärs och verkställs. 

Beslutsordning 
Ordförande meddelar att kommunstyrelsens förslag blir huvudförslag och 
ett motförslag ska utses genom att ställa Ida Stafrins (C) yrkande mot Anna 
Strandh Proos (M) yrkande.  
Propositionsordningen godkänns. 

Efter ställd proposition finner ordförande att Ida Stafrins (C) yrkande blir 
motförslag.  

Beslutsordning 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Ida Stafrins (C) yrkande 
genom följande propositionsordning: 

 
Ja-röst till kommunstyrelsens förslag 
Nej-röst till Ida Stafrins (C) yrkande. 

Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
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Omröstningsresultat 
Med 23 ja-röster, 8 nej-röster och 8 som avstår beslutar kommunfullmäktige 
att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Beslutande Röst 

Peter Hedberg (S), ordförande Ja 
Malin Svanholm (S) Ja 
Jan Sahlén (S) Ja 
Eva Lygdman (S) Ja 
Thomas Näsholm (S) Ja 
Gudrun Sjödin (S) Ja 
Göran Molin (S) Ja 
Robert Larsson (S) Ja 
Siw Sachs (S) Ja 
Rolf Eriksson (S) Ja 
Carl-Gunnar Krooks (S) Ja 
Rainor Melander (S) Ja 
Kerstin Frånlund (S) Ja 
Grels Johansson (S) Ja 
Sofie Hellman (S) Ja 
Martin Böhlenius (S) Ja 
Linda Wester (S) Ja 
Ida Stafrin (C) Nej 
Inga-Britt Andersson (C) Nej 
Birgitta Widerberg (C) Nej 
Åsa Svensson (C) Nej 
Ann-Christine Näsholm (C) Nej 
Peder Svensson (C), 2:e vice ordförande Nej 
John Lundström (C) Nej 
Magnus Svensson (C) Nej 
Jon Björkman (V) Ja 
Nina Orefjärd (V) Ja 
Ingmari Georgsson (V) Ja 
Eva Tånneryd (V), vice ordförande  Ja 
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Beslutande Röst 

Eliaz Nässén (V) Ja 
Thomas Lundberg (V) Ja 
Stefan Bergman (SD) Avstår 
Gunnel Nordin (SD) Avstår 
Björn Sjödin (SD) Avstår 
Kenneth Backlund (SD) Avstår 
Anna Strandh Proos (M) Avstår 
Johanna Zidén (M) Avstår 
Bo Grafström (KD) Avstår 
Peter Andelid (L) Avstår 

Beslutsunderlag 
Mål- och resursplan 2023 med planår 2024-2025 

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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§ 52 Förändrad bussgodsorganisation/Bussgods i 
Västernorrland AB:s framtid/Kommunalförbundet 
Diarienummer: KS 2022/274 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Godkänna kollektivtrafikmyndighetens förslag om att förvärva 1/3 av 
aktierna i Bussgods i Norr AB. 

Reservation 
Anna Strandh Proos (M), Johanna Zidén (M), Stefan Bergman (SD), Gunnel 
Nordin (SD), Björn Sjödin (SD), Kenneth Backlund (SD) och Peter Andelid 
(L) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendet 
Kollektivtrafikmyndigheten är delägare av bussgodsverksamheter i 
Västernorrland. Bussgods föreslås genomgå en omorganisation där ett bolag 
som heter Bussgods i Norr AB ska ta över verksamheten från Bussgods i 
Västernorrland AB. För att detta ska vara möjligt önskar 
Kollektivtrafikmyndigheten att förvärva 1/3 av aktierna i Bussgods i Norr 
AB. Övriga aktier ägs av Västerbotten och Norrbotten. 
Kollektivtrafikmyndigheten är organiserad i ett kommunalförbund där 
Västernorrlands kommuner och region är medlemmar. 
Kommunalförbundets förbundsordning säger att medlemmarnas 
godkännande krävs för att kommunalförbundet ska tillåtas köpa och sälja 
aktier i företag. Syftet med detta förslag till beslut är att tillåta 
kollektivtrafikmyndigheten att köpa aktier i Bussgods i Norr AB. 

Yttrande 
Anna Strandh Proos (M), Malin Svanholm (S) och Jon Björkman (V) yttrar 
sig i ärendet. 

Yrkande 
Malin Svanholm (S) och Jon Björkman (V) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  
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Anna Strandh Proos (M) yrkar avslag.  

Beslutsordning 
Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till 
kommunstyrelsens förslag och bifall på Anna Strandh Proos (M) yrkande. 
Propositionsordningen godkänns. Efter ställd proposition finner ordförande 
att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
Votering begärs och verkställs. 

Ordförande meddelar att proposition kommer att ställas på bifall på 
kommunstyrelsens förslag och bifall till Anna Strandh Proos (M) yrkande 
genom votering. Ordförande meddelar följande: 
 
Ja-röst till kommunstyrelsens förslag 
Nej-röst till Anna Strandh Proos (M) yrkande. 
Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.  

Omröstningsresultat 
Med 32 ja-röster, 7 nej-röster och 0 som avstår beslutar kommunfullmäktige 
att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Beslutande Röst 

Peter Hedberg (S), ordförande Ja 
Malin Svanholm (S) Ja 
Jan Sahlén (S) Ja 
Eva Lygdman (S) Ja 
Thomas Näsholm (S) Ja 
Gudrun Sjödin (S) Ja 
Göran Molin (S) Ja 
Katariina Haukirauma (S) Ja 
Siw Sachs (S) Ja 
Rolf Eriksson (S) Ja 
Carl-Gunnar Krooks (S) Ja 
Rainor Melander (S) Ja 
Kerstin Frånlund (S) Ja 
Grels Johansson (S) Ja 
Sofie Hellman (S) Ja 
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Beslutande Röst 

Martin Böhlenius (S) Ja 
Linda Wester (S) Ja 
Ida Stafrin (C) Ja 
Inga-Britt Andersson (C) Ja 
Birgitta Widerberg (C) Ja 
Åsa Svensson (C) Ja 
Ann-Christine Näsholm (C) Ja 
Peder Svensson (C), 2:e vice ordförande Ja 
John Lundström (C) Ja 
Magnus Svensson (C) Ja 
Jon Björkman (V) Ja 
Nina Orefjärd (V) Ja 
Ingmari Georgsson (V) Ja 
Eva Tånneryd (V), vice ordförande  Ja 
Eliaz Nässén (V) Ja 
Thomas Lundberg (V) Ja 
Stefan Bergman (SD) Nej 
Gunnel Nordin (SD) Nej 
Björn Sjödin (SD) Nej 
Kenneth Backlund (SD) Nej 
Anna Strandh Proos (M) Nej 
Johanna Zidén (M) Nej 
Bo Grafström (KD) Ja 
Peter Andelid (L) Nej 

Beslutsunderlag 
Protokoll för kollektivtrafikmyndighetens sammanträde 2022-04-11, KS 
2022/274 

Beslutet skickas till 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland  
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§ 53 Beslut om gemensam överförmyndarnämnd för Kramfors- 
och Härnösands kommun 
Diarienummer: KS 2022/306 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
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. 

Yttrande 
Ida Stafrin (C) och Malin Svanholm (S) yttrar sig i ärendet. 

Yrkande 
Ida Stafrin (C) och Malin Svanholm (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Beslutsunderlag 
Förslag till gemensam överförmyndarnämnd 

Beslutet skickas till 
Härnösands kommun 
Kommunstyrelsen 
Revisionen 
Maria Hedman  
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§ 54 Avsägelse (V) som gruppledare och ledamot i 
kommunfullmäktige 
Diarienummer: KS 2022/346 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Entlediga Eva Tånneryd (V) som ledamot i Kramfors 

kommunfullmäktige, som vice ordförande i kommunfullmäktiges 
presidium och som gruppledare för Vänsterpartiet. 

2. Hemställa hos länsstyrelsen om ny röstuppräkning. 

Ärendet 
Eva Tånneryd (V) har skriftligen avsagt sig uppdraget som ledamot i 
Kramfors kommunfullmäktige och som vice ordförande i 
kommunfullmäktiges presidium. 

Beslutsunderlag 
Skriftlig avsägelse daterad 2022-06-20 

Beslutet skickas till 
HR 
Nämndsekreterare 
Länsstyrelsen  
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§ 55 Nya frågor, Interpellationer och motioner 2022 
Diarienummer: KS 2022/174 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet utgår.  
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§ 56 Delgivningar 2022 kommunfullmäktige 
Diarienummer: KS 2022/22 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Notera delgivningarna till protokollet. 

Ärendet 
1. Bokslut och årsredovisning - sammanfattning.pdf  
2. Förbundsdirektionen KTM Protokoll med bilagor 220520.pdf 
3. Information Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter - 

Informationsbrev.pdf 
4. Kommunledningsförvaltningens rapport 2022-04-12.docx.pdf 
5. Kommunledningsförvaltningens rapport 2022-05-10.docx.pdf 
6. Kommunledningsförvaltningens rapport 2022-06-07.docx 
7. Kommunstyrelsen 2022-04-12 (2022-04-12 KS §38).docx.pdf 
8. Kommunstyrelsen 2022-05-10 (2022-05-10 KS §55).docx.pdf 
9. Kommunstyrelsen 2022-06-07 (2022-06-07 KS §68).docx 
10. Komplettering protokoll 220520 KTM, Bilaga 1 § 72 Revidering av 

förbundsordning och samarbetsavtal.pdf 
11. KTM Protokoll 220421 per capsulam.pdf 
12. Månadsrapport-Personalnyckeltal-Hela kommunen-feb-2022.pdf

  
13. Månadsrapport-Personalnyckeltal-Hela kommunen-mars-2022.pdf 
14. OKAB 2022-02-04 Protokoll VU.pdf 
15. OKBAB Protokoll 2022-05-20 konstituerande.pdf 
16. OKBAB Protokoll årsstämma 2022-05-20.pdf 
17. Rapport SAM 2021.pdf 
18. Samordningsforbundet-Kramfors-Styrelseprotokoll-2022-03-25.pdf

  
19. Statistikrapport ej verkställda beslut kvartal 1 Förslag på 

redovisning.docx 
20. Välfärdsnämnden 2022-06-02 §38.docx 
21. Årsredovisning 2021 (1).pdf  



Kramfors kommun 
Sammanträdesdatum 
2022-06-20 

Mötets diarienummer 
KS 2022/12 

Sida 
45 (48) 

 

Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 57 Avsägelse av lekmannarevisorsuppdrag 
Diarienummer: KS 2022/364 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Entlediga Bertil Wiklund som lekmannarevisor i följande stiftelser: 
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 
Bertil Wiklund har avsagt sig sina uppdrag som lekmannarevisor i Kramfors 
kommun. 

Beslutet skickas till 
HR 
Nämndsekreterare 
Rolf Westin, ekonom  
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§ 58 Val av lekmannarevisorsuppdrag 
Diarienummer: KS 2022/365 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Välja Bertil Böhlin (C) till lekmannarevisor för Kramfors kommuns 
stiftelser: 
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 
Kommunfullmäktige har att välja lekmannarevisor till Kramfors kommuns 
stiftelser. 

Beslutet skickas till 
HR 
Nämndsekreterare 
Rolf Westin, ekonom  
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§ 59 Val av (V) som gruppledare 
Diarienummer: KS 2022/348 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Välja Jon Björkman (V) till gruppledare för vänsterpartiet. 

Ärendet 
Thomas Lundberg (V) yttrar sig och föreslår Jon Björkman (V) till 
gruppledare för vänsterpartiet. 

Beslutet skickas till 
HR 
Nämndsekreterare 
Rolf Westin, ekonom  
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§ 60 Val till förste vice ordförande till kommunfullmäktige 
Diarienummer: KS 2022/366 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Välja Rainor Melander (S) till kommunfullmäktiges förste vice ordförande. 

Ärendet 
Siw Sachs (S) yttrar sig och föreslår Rainor Melander (S) till förste vice 
ordförande till kommunfullmäktige. 

Beslutet skickas till 
HR 
Nämndsekreterare 
Rolf Westin, ekonom 


	Kommunfullmäktiges protokoll
	Ärendelista
	§ 37 Information till kommunfullmäktige 2022
	Slutlig beslutsinstans
	Kommunfullmäktiges beslut
	Ärendet

	§ 38 Allmänhetens frågestund 2022
	Slutlig beslutsinstans
	Kommunfullmäktiges beslut
	Ärendet

	§ 39 Sammanträdesplan för KF 2023
	Slutlig beslutsinstans
	Kommunfullmäktiges beslut
	Ärendet
	Samråd
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till

	§ 40 Budgetutfallsprognoser och delårsrapporter 2022
	Slutlig beslutsinstans
	Kommunfullmäktiges beslut
	Ärendet
	Måluppfyllelse
	Ekonomi och finansiering
	Samråd

	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till

	§ 41 Energiplan för Kramfors kommun 2022-2027
	Slutlig beslutsinstans
	Kommunfullmäktiges beslut
	Ärendet
	Agenda 2030

	Yttrande
	Yrkande
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till

	§ 42 Motion om ozonbehandling av lokaler
	Slutlig beslutsinstans
	Kommunfullmäktiges beslut
	Ärendet
	Kommunstyrelsens yttrande
	Samråd

	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till

	§ 43 Motion om instiftande av pris som Årets återvinnare
	Slutlig beslutsinstans
	Kommunfullmäktiges beslut
	Ärendet
	Samråd

	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till

	§ 44 Årsredovisning 2021 Samordningsförbundet
	Slutlig beslutsinstans
	Kommunfullmäktiges beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till

	§ 45 Ansvarsfrihet 2021 Samordningsförbundet Kramfors
	Slutlig beslutsinstans
	Kommunfullmäktiges beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till

	§ 46 Årsredovisning 2021 Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
	Slutlig beslutsinstans
	Kommunfullmäktiges beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till

	§ 47 Ansvarsfrihet 2021 Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen
	Slutlig beslutsinstans
	Kommunfullmäktiges beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till

	§ 48 Årsredovisning 2021 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
	Slutlig beslutsinstans
	Kommunfullmäktiges beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till

	§ 49 Ansvarsfrihet 2021 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
	Slutlig beslutsinstans
	Kommunfullmäktiges beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till

	§ 50 Ombudgetering samt driftsbidrag till Kramfast AB
	Slutlig beslutsinstans
	Kommunfullmäktiges beslut
	Ärendet
	Driftbidrag Kramfast AB
	Ekonomi och finansiering
	Måluppfyllelse
	Barnrättsperspektiv
	Samråd

	Beslutet skickas till

	§ 51 Mål- och resursplan (budget) 2023 med planåren 2024 och 2025
	Slutlig beslutsinstans
	Kommunfullmäktiges beslut
	Reservation
	Ärendet
	Yttrande
	Yrkande
	Beslutsordning
	Beslutsordning
	Beslutsordning
	Omröstningsresultat
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till

	§ 52 Förändrad bussgodsorganisation/Bussgods i Västernorrland AB:s framtid/Kommunalförbundet
	Slutlig beslutsinstans
	Kommunfullmäktiges beslut
	Reservation
	Ärendet
	Yttrande
	Yrkande
	Beslutsordning
	Omröstningsresultat
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till

	§ 53 Beslut om gemensam överförmyndarnämnd för Kramfors- och Härnösands kommun
	Slutlig beslutsinstans
	Kommunfullmäktiges beslut
	Ärendet
	Nuläge
	Kommande förutsättningar
	Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

	Yttrande
	Yrkande
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till

	§ 54 Avsägelse (V) som gruppledare och ledamot i kommunfullmäktige
	Slutlig beslutsinstans
	Kommunfullmäktiges beslut
	Ärendet
	Beslutsunderlag
	Beslutet skickas till

	§ 55 Nya frågor, Interpellationer och motioner 2022
	Slutlig beslutsinstans
	Kommunfullmäktiges beslut

	§ 56 Delgivningar 2022 kommunfullmäktige
	Slutlig beslutsinstans
	Kommunfullmäktiges beslut
	Ärendet

	§ 57 Avsägelse av lekmannarevisorsuppdrag
	Slutlig beslutsinstans
	Kommunfullmäktiges beslut
	Ärendet
	Beslutet skickas till

	§ 58 Val av lekmannarevisorsuppdrag
	Slutlig beslutsinstans
	Kommunfullmäktiges beslut
	Ärendet
	Beslutet skickas till

	§ 59 Val av (V) som gruppledare
	Slutlig beslutsinstans
	Kommunfullmäktiges beslut
	Ärendet
	Beslutet skickas till

	§ 60 Val till förste vice ordförande till kommunfullmäktige
	Slutlig beslutsinstans
	Kommunfullmäktiges beslut
	Ärendet
	Beslutet skickas till


