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Kommunfullmäktiges protokoll 
Plats och tid Ådalsskolans aula, 2022-09-26 klockan 17:00–19:23 

Beslutande ledamöter Malin Svanholm (S) 
Jan Sahlén (S) 
Eva Lygdman (S) 
Thomas Näsholm (S) 
Gudrun Sjödin (S) 
Susanne Viklund (S) 
Göran Molin (S) 
Robert Larsson (S) 
Siw Sachs (S) 
Rolf Eriksson (S) 
Carl-Gunnar Krooks (S) 
Rainor Melander (S), ordförande 
Kerstin Frånlund (S) 
Grels Johansson (S) 
Sofie Hellman (S) 
Martin Böhlenius (S) 
Kurt Larsson (S), tjänstgörande ersättare 
Ida Stafrin (C) 
Inga-Britt Andersson (C) 
Åsa Svensson (C) 
Ann-Christine Näsholm (C) 
Annika Östman (C) 
John Lundström (C) 
Magnus Svensson (C), tjänstgörande ersättare 
Curt Svensson (C), tjänstgörande ersättare 
Jon Björkman (V) 
Nina Orefjärd (V) 
Ingmari Georgsson (V) 
Eliaz Nässén (V) 
Thomas Lundberg (V), tjänstgörande ersättare 
Camilla Öhresten (V), tjänstgörande ersättare 
Gunnel Nordin (SD) 
Björn Sjödin (SD) 
Kenneth Backlund (SD), tjänstgörande ersättare 
Bengt Sörlin (SD), tjänstgörande ersättare 
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Anna Strandh Proos (M) 
Johanna Zidén (M), tjänstgörande ersättare 
Lillemor Zidén (M), tjänstgörande ersättare 
Bo Grafström (KD) 
Peter Andelid (L) 

Ej beslutande ersättare Osman Saidabdala (S) 
Elisabeth Öhman (KD) 
Matts Söderberg (L) 

Tjänstepersoner Peter Carlstedt, kommundirektör § 61 
Henrik Ericson, sekreterare 

Övriga Bertil Böhlin, lekmannarevisor 
Barbro Lindahl, lekmannarevisor 
Allmänhet 

Justeringens plats och tid 2022-10-10, klockan 13:00 i kommunhuset. 

Paragrafer 61–76 

Sekreterare 
Henrik Ericson 

Ordförande 
Rainor Melander (S) 

Justerare 
Rolf Eriksson (S) 

 
Björn Sjödin (SD) 
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ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på 
kommunens digitala anslagstavla. 

Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2022-09-26 

Datum då anslaget sätts upp 2022-10-10 

Sista datum för överklagande 2022-10-31 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningen 

Underskrift 
Henrik Ericson 
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Ärendelista 
§ 61 Information till kommunfullmäktige 2022 6 
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§ 63 Beslut om reglemente för den gemensamma överförmyndarnämnden Kramfors och 
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§ 64 Beslut om samarbetsavtal för den gemensamma överförmyndarnämnden Kramfors och 
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Diarienummer: KS 2022/394 

§ 76 Delgivningar 2022 kommunfullmäktige 39 
Diarienummer: KS 2022/22 
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§ 61 Information till kommunfullmäktige 2022 
Diarienummer: KS 2022/27 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige tar del av följande information: 

· Bertil Böhlin, revisionens ordförande, informerar om revisionens syn 
på kommunens ekonomiska situation efter delårsbokslutet. 

· Peter Carlstedt, kommundirektör, informerar om 
modellkommunsarbetet.  
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§ 62 Allmänhetens frågestund 2022 
Diarienummer: KS 2022/63 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet utgår. 

Ärendet 
Inga medborgare ställde några frågor. 
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§ 63 Beslut om reglemente för den gemensamma 
överförmyndarnämnden Kramfors och Härnösands 
kommun 
Diarienummer: KS 2022/432 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta reglemente för Kramfors och Härnösands kommuns 

gemensamma överförmyndarnämnd. 
2. Beslutet gäller under förutsättning att Härnösands kommun fattar 

erforderliga beslut 

Ärendet 
Kommunfullmäktige i Härnösands kommun och Kramfors kommun 
beslutade 2022-06-20 att inrätta en gemensam nämnd från och med 2023-
01-01. Härnösands kommun ska enligt beslutet vara värdkommun och 
Kramfors kommun ska vara samarbetskommun. Regelverket för tillsättande 
av gemensam nämnd mellan kommuner framgår i 9 kap. 19–36 §§ 
kommunallagen (2017:72).  

Bakgrunden till beslutet om en gemensam överförmyndarnämnd är att 
Regeringen beslutade den 18 juli 2019 att tillkalla en särskild utredning för 
att göra en översyn över reglerna om gode män och förvaltare. 
Sammanfattningsvis pekar utredningen (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 beslutade 
respektive kommunfullmäktige i Härnösands och Kramfors att bilda en 
gemensam överförmyndarnämnd. 

Det övergripande syftet med en gemensam Överförmyndarnämnd 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.  

Reglementet anger den gemensamma överförmyndarnämndens 
ansvarsområden och övergripande uppgifter.  
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Överförmyndarnämnden ska bestå av sju ledamöter och sju ersättare, varav 
Härnösands kommun har fyra ledamöter och fyra ersättare och Kramfors 
kommun har 3 ledamöter och tre ersättare. 

Härnösands kommun utser ordförande och vice ordförande för den 
gemensamma Överförmyndarnämnden. 

Yttrande 
Malin Svanholm (S) yttrar sig. 

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

Beslutsunderlag 
Gemensamt reglemente för överförmyndarnämnden 
Beslut - KF 2022-06-20 53§ 

Beslutet skickas till 
Härnösands kommun 
Ekonomienheten 
Revisionen   
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§ 64 Beslut om samarbetsavtal för den gemensamma 
överförmyndarnämnden Kramfors och Härnösands 
kommun 
Diarienummer: KS 2022/369 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Godkänna samarbetsavtalet gällande gemensam 

Överförmyndarnämnd Härnösand Kramfors. 
2. Avtalet träder i kraft 2023-01-01. 
3. Beslutet gäller under förutsättning att Härnösands kommun fattar 

erforderliga beslut.  

Ärendet 
Kramfors kommun och Härnösands kommun beslutade 2022-06-20 att 
inrätta en gemensam överförmyndarnämnd där Härnösands kommun är 
värdkommun och Kramfors kommun är samarbetskommun. 

Respektive kommunfullmäktige i samverkande kommuner beslutade att 
uppdra till kommunstyrelsen att återkomma till kommunfullmäktige i 
Härnösand och Kramfors med ett reglemente samt ett samarbetsavtal i 
september 2022. 

2022-02-18 ingick Härnösand och Kramfors kommun ett samverkansavtal 
som beskriver överenskommen samverkan i den gemensamma 
tjänstemannaorganisationen. Samverkansorganisationen har varit i drift 
sedan januari 2022. 

Föreliggande samarbetsavtal reglerar vad respektive kommun ansvarar för. 
Samt: 

· Att det åligger både värdkommun (Härnösand) och 
samarbetskommun (Kramfors) att bidra till införande och 
genomförande för att möjliggöra bildandet av en gemensam nämnd 
inom stipulerad tid. 

· Att reglementet för den gemensamma nämnden fastställs av 
kommunfullmäktige i båda kommunerna. 

· Hur kostnader fördelas och vilken kommun som betalar ut ersättning 
till förtroendevalda i nämnden. 
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· Hur respektive kommunfullmäktige får insyn i förvaltningen, 
ekonomiska ställning samt hur verksamheten utvecklas. 

· Slutarkivering av nämndens dokument och var de förvaras. 
· Inkallelseordning 
· Regressrätten 
· Samt avtalets utformning och förfarande vid eventuell tvist i 

tolkning eller tillämpning av samarbetsavtalet. 

Beslutsunderlag 
Samarbetsavtal gemensam överförmyndarnämnd Härnösand Kramfors 

Beslutet skickas till 
Härnösands kommun 
Ekonomienheten 
Revisionen   
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§ 65 Motion om krav på efterlevnad av 2000/60/EG av 
vattenkraftleverantörer till kommunen 
Diarienummer: KS 2021/583 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Avslå motionen. 

Ärendet 
Mark Collins (-) har den 22 november 2021 lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige som handlar om krav på efterlevnad av 2000/60/EG av 
vattenkraftleverantörer till kommunen. 

I motionen hemställs: 

”Kräv av samtliga el leverantörer att EU ramdirektiv 2000/60/EG skall 
gälla för deras verksamhet för att kunna sluta elavtal med Kramfors 
kommun” 

Motionären skriver att Kramfors kommun som inte själv har vattenkraft bör 
kräva att EU direktiv (2000/60/EG) skall gälla för vattenkraftleverantörer 
vid tecknandet av elavtal. Motionären påstår att fisken i Ångermanälven dör 
av utmattning vid Sollefteå kraftverk och att nästa generation viltlevande lax 
dör med dem. 

Kommunstyrelsens yttrande 
Som motionären själv skriver så har Kramfors kommun inget ansvar över 
något vattenkraftverk.  

Länsstyrelsen kommer att leda en samverkansprocess för prövningsgruppen 
Ångermanälven där verksamhetsutövarna ska lämna in en ansökan till 
domstol för prövning av moderna miljövillkor senast den 1 feb 2026. Syftet 
med samverkan är att sammanställa underlag för prövningen i mark-och 
miljödomstolen. Detta för att säkerställa att verksamheter i en 
prövningsgrupp ska kunna förses med moderna miljövillkor enligt 
miljöbalken samtidigt som effektiv tillgång till vattenkraftsel tillgodoses. 
Verksamhetsutövarna ska i samverkansprocessen presentera olika 
miljöanpassningsåtgärder utifrån förutsättningarna vid deras anläggning 
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medan Länsstyrelsen ska analysera behovet av miljöanpassningsåtgärder 
och, i möjligaste mån, göra en prioritering av dessa. 

Vid avrop av el från Adda inköpscentral (tidigare SKL Kommentus 
Inköpscentral) ska EU ramdirektiv 2000/60/EG gälla under förutsättning att 
avropet gäller grön el.  

Samråd  

Samråd har skett med samhällsavdelningen, upphandlingsenheten samt med 
Länsstyrelsen Västernorrland. 

Beslutsunderlag 
Mark Collins (-) motion om krav på efterlevnad av 2000/60/EG av 
vattenkraftleverantörer till kommunen, 2021-11-22, KS 2021/583 

Beslutet skickas till 
Mark Collins (-)  
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§ 66 Motion om sponsringspolicy för idrottare 
Diarienummer: KS 2021/475 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Avslå motionen. 

Ärendet 
Bengt Sörlin (SD) har den 28 september 2021 lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige som handlar om sponsringspolicy. 

I motionen hemställs:  

”Ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en policy för sponsring av 
idrottsmän utifrån prestation. Samt att kostnad för detta årligen 
budgeteras.” 

Motionären skriver att marknadsföring kan vara dyrt och ändå inte nå fram 
till de som vi vill nå. Istället föreslås att kommunen ska använda sig av 
”idrottsmänniskor” som får olika stöd beroende på nivån dessa tävlar på. 

Kommunstyrelsens yttrande 
Kramfors kommun arbetar aktivt med att jämställdhetsintegrera sin 
organisation. Kommunen ska bemöta medborgare med ett jämställt och 
dessutom jämlikt förhållningssätt, vilket innebär att det aldrig är ok att 
särskilja utifrån enskild kvinnas/mans eller flickas/pojkes tävlingsnivå eller 
kön. 

Kramfors kommun har arbetat fram en riktlinje för marknadsföring som 
bereds för beslut i kommunfullmäktige under hösten, KS 2022/399. 
Riktlinjen är ett ramverk för kommunkoncernen och ska bidra till att skapa 
en gemensam syn på marknadsföring som ett strategiskt verktyg i syfte att 
öka attraktionskraften så att fler vill bosätta sig, verka i och besöka 
kommunen.  

All sponsring som kommunen engagerar sig i är en marknadsföringsinsats. 
Med sponsring avses ett ekonomiskt samarbete som innebär att en part 
stödjer en annan part med pengar, varor eller tjänster mot en definierad 
motprestation. Sponsring ska dokumenteras skriftligen genom avtal och 
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samordning ska ske och vara granskad utifrån vision, mål och krav/villkor 
för sponsring.  

Med anledning av att riktlinje för marknadsföring är under framtagande ser 
inte kommunstyrelsen något behov av ytterligare styrdokument för ämnet.   

Samråd  
Samråd har förts med Kultur och fritidsenheten och Kommunikation- och 
kundtjänstenheten.  

Yttrande 
Bengt Sörlin (SD), Malin Svanholm (S) yttrar sig i ärendet.  

Yrkande 
Bengt Sörlin (SD) yrkar på att motionen ska anes besvarad. Malin 
Svanholm (S) yrkar bifall kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsordning 
Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall 
kommunstyrelsen förslag och på bifall till Bengt Sörlins (SD) yrkande. 
Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen. Efter ställd 
proposition finner ordförande att kommunfullmäktige bifallit 
kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 
Bengt Sörlin (SD) motion om framtagandet av en sponsringspolicy, 2021-
09-28, KS 2021/475 

Beslutet skickas till 
Bengt Sörlin (SD)  
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§ 67 Motion om utsmyckning av öde fastigheter i Nyland 
Diarienummer: KS 2021/586 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Avslå motionen. 

Ärendet 
Mark Collins (-) har den 24 november 2021 lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige som handlar om önskemål att kommunen ska utlysa en 
konsttävling i Nyland. 

I motionen föreslås det att kommunen skall:   

”Utlysa konst tävling i Nyland för att omvandla fula ödebyggnader till 
konst” 

Motionären skriver att delar av Nyland förfallit och att ödehus och lokaler är 
allt för framträdande. Motionären menar att den utvecklingen kan vändas 
genom att ödehusen får bli utgångspunkt för konstnärlig fantasi och att på så 
sätt kan Nyland bli en konstnärs- och turistattraktion samt uppmuntra till 
renovering av öde hus och inflyttning till byn. 

Kommunstyrelsens yttrande 
Ödehus, livsmiljö och inflyttning är en viktig fråga för kommunen och som 
ett flertal avdelningar arbetar kontinuerligt med i olika former. Ett aktuellt 
projekt för detta är "Att återvinna ett hem - livsstilsmigration och drömmen 
om landet" där kommunen arbetar tillsammans med Umeå universitet med 
stöd av statliga Vinnova. Projektet ska undersöka dels hur vi kan skapa 
estetiska, hållbara och inkluderande livsmiljöer i våra serviceorter på 
landsbygden, dels hur vi kan tillgängliggöra och skapa boende för fler 
personer, genom att ta tillvara på så kallade ödehus. Sedan hösten 2021 har 
kommunen också anställt en projektledare för att arbeta heltid med frågor 
om inflyttning till kommunen. 

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. 
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För ödehus som inte går att rädda, och som gör omgivningen estetiskt 
mindre tilltalande finns det förutom det ovan beskrivna arbetet med 
myndighetsutövning ett samarbete mellan miljö- och byggavdelningen och 
tekniska avdelningen där man i dialog med allmänheten arbetar med 
möjligheten köpa in och riva hus.  

Beslutsunderlag 
Mark Collins (-) Motion om Konstnärlig utsmyckning av öde fastigheter i 
Nyland, 2021-11-24, KS 2021/586 

Beslutet skickas till 
Mark Collins (-)  
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§ 68 Årsredovisning 2021 Kommunalförbundet Partnerskap 
Inland Akademi Norr 
Diarienummer: KS 2022/263 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
I enlighet med revisionens förslag godkänna årsredovisningen 2021 för 
Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr. 

Ärendet 
Årsredovisningen för Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi 
Norr fastställdes av direktionen 2022-02-24.  

Revisorerna i Partnerskap Inland – Akademi Norr har granskat 
årsredovisningen för 2021 och bedömer att den är upprättad i enlighet med 
den lagens krav och god redovisningssed.  

Revisionen bedömer att resultatet är förenligt med de verksamhetsmål som 
förbundsdirektionen uppställt. Det finansiella resultatet är delvis förenligt 
med fastställda mål.  

Revisionen tillstyrker att kommunalförbundets årsredovisning för 2021 
godkänns. 

Yttrande 
Gudrun Sjödin (S) yttrar sig i ärendet.  

Beslutsunderlag 
Partnerskap Inland-Akademi Norr, årsredovisning 2021  
Revisorerna i kommunalförbundet i Partnerskap Inland-Akademi Norr, 
revisionsberättelse för år 2021, daterad 2022-04-21  
Protokoll från direktionsmöte 2022-02-24 
Beslut Bildningsnämnden 2022-06-01 § 33 
Beslut Kommunstyrelsen 2022-09-13 § 97 

Beslutet skickas till 
Akademi Norr  
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Revisionen  
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§ 69 Ansvarsfrihet 2021 Kommunalförbundet Partnerskap 
Inland Akademi Norr 
Diarienummer: KS 2022/262 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
I enlighet med revisionens förslag bevilja förbundsdirektionen samt de 
enskilda förtroendevalda i direktionen i Partnerskap Inland – Akademi Norr 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Ärendet 
Revisorerna har upprättat en revisionsberättelse för verksamhetsåret 2021. 
Bedömningen är att direktionen i stort har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och sett ur ekonomisk synpunkt delvis på ett tillfredställande 
sätt.  

Räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande. Det finansiella resultatet är 
delvis förenligt med fastställda mål och resultatet enligt årsredovisningen är 
förenligt med de verksamhetsmål som förbundsdirektionen uppställt.  

Mot bakgrund av resultatet av granskningen tillstyrker revisorerna att 
direktionen och de förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för 2021 års 
verksamhet och att årsredovisningen för 2021 godkänns. 

Beslutsunderlag 
Partnerskap Inland-Akademi Norr, årsredovisning 2021  
Revisorerna i kommunalförbundet i Partnerskap Inland-Akademi Norr, 
revisionsberättelse för år 2021, daterad 2022-04-21  
Protokoll från direktionsmöte 2022-02-24 
Beslut Bildningsnämnden 2022-06-01 § 32 
Beslut Kommunstyrelsen 2022-09-13 § 98 

Beslutet skickas till 
Akademi Norr 
Revisionen  
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§ 70 Parkeringsstrategi Kramfors stad 
Diarienummer: KS 2022/349 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Godkänna parkeringsstrategin för Kramfors stad. 

Ärendet 
Samhällsavdelningen har tagit fram ett förslag för parkeringsstrategi för 
Kramfors stad. Syftet med dokumentet är att beskriva strategier för hur 
arbetet med parkering ska bedrivas i Kramfors stad. 

Strategidokumentet ska ge vägledning i kommande plan- och byggprocesser 
vid om- och nybyggnation. 

Genom detta tas ett helhetsgrepp om parkeringssituationen i Kramfors stad 
vilket betyder att tillgången till besöksparkering för handel, 
arbetsplatsparkering och liknande säkerställs.  

Måluppfyllelse   
Parkeringsstrategin utgår från olika styrdokument såsom Fördjupad 
översiktsplan för Kramfors stad samt Program för hållbarhet. Ambitionen är 
att detta ska öka stadens attraktivitet och stärka förutsättningarna för handel 
och fler bostäder samtidigt som det är en del i arbetet för förbättrad 
folkhälsa och minskade klimatutsläpp. 

Agenda 2030  
Genom att arbeta aktivt med parkeringsfrågor kan förutsättningarna öka för 
att korta resor byts från bil till gång- och cykel, vilket bland annat påverkar 
klimatutsläppen. 

Ekonomi och finansiering  
Det är ingen kostnad kopplat till antagandet av denna strategi. Däremot 
måste kommunen ta fram denna strategi som en motprestation för den 
statliga medfinansieringen av Kungsgatans ombyggnation. 

Samråd 
Parkeringsstrategin har funnits på kommunens hemsida under sommaren 
2022. I samband med det har även synpunkter efterfrågats. Det har inte 
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inkommit några synpunkter. I övrigt så har dokumentet tagits fram i 
projektform med styrgrupp, referensgrupp och arbetsgrupp. I arbetsgruppen 
har representanter från Miljö och bygg, tekniska, samhällsavdelningen samt 
Kramfors handel deltagit. Det har även skett en särskild dialog där 
bygglovshandläggare fått ta del av materialet.  

Yttrande 
Malin Svanholm (S) yttrar sig i ärendet.  

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

Beslutsunderlag 
Parkeringsstrategi för Kramfors stad, KS 2022/349 

Beslutet skickas till 
Tekniska avdelningen, enheten för gata och park 
Samhällsavdelningen, enheten Näringsliv och utveckling 
Krambo 
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§ 71 Aktualiseringsbeslut för renhållningsordning med 
avfallsplan och renhållningsföreskrifter för Kramfors 
kommun 
Diarienummer: KS 2022/403 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Renhållningsordning med avfallsplan och renhållningsföreskrifter 2015-
2019 (KF 2015-02-23 § 6) aktualiseras och förlängs till 2023-12-31.  

Ärendet 
Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en gällande renhållningsordning 
som antagits av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen består av en 
avfallsplan och föreskrifter för avfallshanteringen. Nuvarande plan är giltig 
tom 2021-12-31 (efter aktualiseringsbeslut i KF 20191125 §173). 
Avfallsplanen ska innehålla mål och åtgärder för att förebygga och hantera 
det avfall som kommunen ansvarar för, och för övrigt avfall i kommunen i 
den utsträckning kommunen kan påverka detta. I avfallsplanen bör alla hitta 
stöd för hur man ska kunna bidra till en minskad miljöpåverkan från 
avfallshanteringen.  

Det är en turbulent tid för avfallshanteringen på kommunal nivå med många 
beslut på nationell nivå som kommer att påverka kommunens arbete. En ny 
renhållningsordning är under utarbetande och kommer finnas färdig under 
2023. Det är produktionsnämnden som har ansvaret i kommunen för 
renhållning och kommer ta fram de nya dokumenten. Fram till dess att den 
nya planen kan antas behöver den gamla planen förlängas. Det är viktigt att 
det finns gällande föreskrifter för nuvarande renhållning och i den gamla 
planen finns bra mål som är vägledande för arbetet med att minska och 
samla in avfall i kommunen.  

Beslutsunderlag 
Renhållningsordning med renhållningsföreskrifter 2015-2019, antagen 
20150223 
Beslut Kommunstyrelsen 2022-09-13 § 100 
Beslut - Produktionsnämnden 2022-06-08 § 26 
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Beslutet skickas till 
Tekniska avdelningen  
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§ 72 Riktlinje för ekonomisk ersättning till förtroendevalda i 
Kramfors kommun  
Diarienummer: KS 2022/412 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Anta förslag till riktlinje för ekonomisk ersättning till kommunalt 

förtroendevalda att börja gälla 2023-01-01. 
2. Upphäva beslut om bestämmelser om ekonomisk ersättning till 

kommunalt förtroendevalda. Antagen av kommunfullmäktige 2018-
11-26 § 136 diarienummer KS 2018/154. 

Reservation 
Ida Stafrin (C), Inga-Britt Andersson (C), Magnus Svensson (C), Åsa 
Svensson (C), Ann-Christine Näsholm (C), Curt Svensson (C), Annica 
Östman (C), John Lundström (C), Kenneth Backlund (SD), Gunnel Nordin 
(SD), Björn Sjödin (SD), Bengt Sörlin (SD), Bo Grafström (KD), Peter 
Andelid (L), Anna Strandh Proos (M), Johanna Zidén (M), Lillemor Zidén 
(M) reserverar sig mot beslutet.  
 
Anna Strandh Proos (M) lämnar följande skriftliga reservation: "Det finns 
inget anställningsförhållande till förtroendevalda och det är därmed upp till 
respektive parti att bevilja eventuell ledighet. Dagens beslut är oerhört 
olyckligt och känns mer av en princip av majoriteten. Ett inrättande av 
kommunala politiska sekreterare för alla partier i fullmäktige skulle leda till 
att förvaltningens resurser inte belastas för att t.ex. besvara motioner. Ett 
inrättande av andre vice ordförande i alla kommunala nämnder skulle öka 
den demokratiska insynen i ärendeprocessen." 

Ärendet 
Arvodesberedningen har sett över gällande bestämmelser om ekonomisk 
ersättning till kommunalt förtroendevalda och föreslår förändringar enligt 
följande: 

En ny princip för årsarvoden och särskilda arvoden där dessa knyts till 
riksdagsarvodet. Den årliga uppräkningen kommer följa riksdagsarvodets 
uppräkning. Tidigare har alla årsarvoden och särskilda arvoden varit knutna 
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till det fastslagna arvodet för kommunstyrelsens ordförande och arvodena 
har räknats upp med den generella löneökningen i kommunen varje år.  

Riksdagsarvodet räknas upp i november varje år, därav kommer de arvoden 
arvodesberedningen föreslår träda i kraft för 2023 vara de i ”Tabell – 
Arvoden Kramfors kommun 2022” med en kommande uppräkning som vi 
idag inte vet storleken på.  

Röstmottagare 
Röstmottagarnas arvoden föreslås för 2023 fastställas till: 

Röstmottagare ordförande   3000 kronor per dag 
Röstmottagare vice ordförande 2400 kronor per dag 
Röstmottagare  2000 kronor per dag 

Övriga ersättningar 
Ersättning förlorad arbetsinkomst, sammanträdesarvode, 
reskostnadsersättning, restidsersättning och jourersättning enligt LVU och 
LVM lämnas oförändrade men går över till att räknas upp med 
riksdagsarvodet på samma sätt som årsarvoden och särskilda arvoden. 

Oppositionsråd  
§ 7 i riktlinjen ändras från: ”Det största oppositionspartiet äger rätt att utse 
en företrädare som bör vara ledamot av kommunstyrelse, kommunstyrelsens 
arbetsutskott samt kommun-fullmäktige. Denna företrädare äger rätt att 
uppbära årsarvode för uppdraget enligt Bilaga 1.” 

Till:  

”Oppositionen äger rätt att utse en företrädare som bör vara ledamot av 
kommunstyrelse, kommunstyrelsens arbetsutskott samt kommunfullmäktige. 
Oppositionsförträdaren kallas oppositionsråd. Oppositionsrådet är tillika 
kommunstyrelsens andre vice ordförande och äger rätt att uppbära 
årsarvode för uppdraget enligt Bilaga 1.”  

Övriga förändringar 
Ett stort antal redaktionella ändringar görs i riktlinjen för att uppdatera den 
till dagens språkbruk, t.ex. det som tidigare hette valförrättare heter idag 
röstmottagare. Riktlinjen byter också namn för att bättre harmoniera med 
kommunens övriga riktlinjer.  
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Tabell - Arvoden Kramfors kommun 2022 (motsvarar bilaga 1 i 
riktlinjen) 

  % av Riks.arv  Årsarvode   Arvode        Sam.arv 

KS ordförande   100 % 
858 
000     

KS vice ordf   60 % 
514 
800     

KS 2:e vice ordf   60 % 
514 
800     

KS au övr. led.   5 %   42 900  Ja  

Ledamöter KSAU          Ja  

Välfärdsnämndens ordf. 60 % 
514 
800    Jourers.  

Välfärdsnämnd vice ordf. 5 %   42 900  Ja  

Socialutskottsordf.   5 %   42 900  Ja  

Ledamöter 
Välfärdsnämnden         Ja  

Bildningsnämndens ordf. 60 % 
514 
800     

Bildningsnämnd vice ordf. 5 %   42 900  Ja  

Ledamöter 
Bildningsnänmnden         Ja  

Produktionsnämndens ordf 30 % 
257 
400     

Prod, nämnd vice ordf 3 %   25 740  Ja  

Ledamöter 
produktionsnämnden        Ja  

KFM ordf.     12 %   102 960   

KFM v ordf.   2 %   17 160  Ja  

KFM 2:e v ordf   2 %   17 160  Ja  

Ledamöter KF          Ja  
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Valnämndens ordf. 
2val/valår 6 %   51 480 Ja 

Valnämndens ordf.  Valår 4 %   34 320 Ja 

Valnämndens ordf. ej valår 1 %   8 580 Ja 

Valnämndens v ordf. valår 2 %   17 160 Ja 

Valnämndens v ordf.  ej 
valår 1 %   8 580 Ja 

Ledamöter Valnämnden       Ja 

Arvodesberedningens ordf 4 %   34 320 Ja 

Arvodesberedningens ordf. 
Ej valår 1 %   8 580 Ja 

Ledamöter 
arvodesberedningen       Ja 

Överförmyndarn 
ordf.   6 %   51 480 Ja 

Överförmyndarn v ordf. 2 %   17 160 Ja 

Ledamöter överförmyndarnämnden     Ja 

Revisonens ordf   6 %   51 480   

Revisionens vice 
ordf   4 %   34 320   

Revisonens ledamöter 3 %   25 740   

Valberedningens ordf. valår 1 %   8 580 Ja 

Valberedningens ordf. ej 
valår 1 %   8 580 Ja 

  

Yttrande 
Malin Svanholm (S), Anna Strandh Proos (M), Ida Stafrin (C), Bengt Sörlin 
(SD), Jon Björkman (V), Gudrun Sjödin (S) yttrar sig i ärendet. 

Yrkande 
Malin Svanholm (S) yrkar, bifall till arvodesberedningens förslag.  

Anna Strand Proos (M) lämnar följande skriftliga yrkanden: 
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1. "Att stycket på sidan 13 och 14 gällande ledighet/semester tas bort helt 
och hållet. Det finns inget anställningsförhållande till förtroendevalda och 
det är därmed upp till respektive parti att bevilja eventuell ledighet." 

2. "Som ett administrativt stöd yrkar jag på att fullmäktige inrättar tjänster 
för politiska sekreterare för alla partier i fullmäktige. Hur omfattande 
tjänsterna bör vara behöver utredas vidare, förslagsvis av 
kommunstyrelsen." 

3. "Att inrätta andre vice ordförande i samtliga nämnder för att öka den 
demokratiska insynen." 

Gudrun Sjödin (S) yrkar bifall till arvodesberedningens förslag och avslag 
till Anna Strand Proos (M) yrkanden. Jon Björkman (V) yrkar bifall till 
arvodesberedningens förslag och avslag till Anna Strandh Proos (M) 
yrkande. Beng Sörlin (SD) yrkar bifall till Anna Strandh Proos (M) 
yrkanden. 

Beslutsordning 
Ordförande meddelar att Anna Strand Proos (M) yrkanden kommer testas 
vart och ett för sig. Först kommer proposition ställas på bifall eller avslag 
till Anna Strandh Proos (M) första yrkande. Propositionsordningen 
godkänns. Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige 
avslår yrkandet. Votering begärs och verkställs.  

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall eller avslag 
till Anna Strandh Proos (M) yrkande genom votering. Ordförande meddelar 
följande: 
 
Ja-röst för avslag till yrkandet 
Nej-röst för bifall till yrkandet 

Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen. 

Omröstningsresultat 
Med 23 ja-röster och 17 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att avslå 
Anna Strandh Proos (M) yrkande. 

Beslutande Röst 

Malin Svanholm (S) Ja 
Jan Sahlén (S) Ja 
Eva Lygdman (S) Ja 
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Beslutande Röst 

Thomas Näsholm (S) Ja 
Gudrun Sjödin (S) Ja 
Susanne Viklund (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), ordförande Ja 
Kerstin Frånlund (S) Ja 
Grels Johansson (S) Ja 
Sofie Hellman (S) Ja 
Martin Böhlenius (S) Ja 
Kurt Larsson (S) Ja 
Ida Stafrin (C) Nej 
Inga-Britt Andersson (C) Nej 
Åsa Svensson (C) Nej 
Ann-Christine Näsholm (C) Nej 
Annika Östman (C) Nej 
John Lundström (C) Nej 
Magnus Svensson (C) Nej 
Curt Svensson (C) Nej 
Jon Björkman (V) Ja 
Nina Orefjärd (V) Ja 
Ingmari Georgsson (V) Ja 
Eliaz Nässén (V) Ja 
Thomas Lundberg (V) Ja 
Camilla Öhresten (V) Ja 
Gunnel Nordin (SD) Nej 
Björn Sjödin (SD) Nej 
Kenneth Backlund (SD) Nej 
Bengt Sörlin (SD) Nej 
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Beslutande Röst 

Anna Strandh Proos (M) Nej 
Johanna Zidén (M) Nej 
Lillemor Zidén (M) Nej 
Bo Grafström (KD) Nej 
Peter Andelid (L) Nej 

Beslutsordning 2 
Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall eller avslag 
till Anna Strandh Proos (M) andra yrkande. Propositionsordningen 
godkänns. Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige 
avslår yrkandet. Votering begärs och verkställs.  

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

Omröstningsresultat 
Med 31 ja-röster och 9 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att avslå 
Anna Strandh Proos (M) yrkande.  

Beslutande Röst 

Malin Svanholm (S) Ja 
Jan Sahlén (S) Ja 
Eva Lygdman (S) Ja 
Thomas Näsholm (S) Ja 
Gudrun Sjödin (S) Ja 
Susanne Viklund (S) Ja 
Göran Molin (S) Ja 
Robert Larsson (S) Ja 
Siw Sachs (S) Ja 
Rolf Eriksson (S) Ja 
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Beslutande Röst 

Carl-Gunnar Krooks (S) Ja 
Rainor Melander (S), ordförande Ja 
Kerstin Frånlund (S) Ja 
Grels Johansson (S) Ja 
Sofie Hellman (S) Ja 
Martin Böhlenius (S) Ja 
Kurt Larsson (S) Ja 
Ida Stafrin (C) Ja 
Inga-Britt Andersson (C) Ja 
Åsa Svensson (C) Ja 
Ann-Christine Näsholm (C) Ja 
Annika Östman (C) Ja 
John Lundström (C) Ja 
Magnus Svensson (C) Ja 
Curt Svensson (C) Ja 
Jon Björkman (V) Ja 
Nina Orefjärd (V) Ja 
Ingmari Georgsson (V) Ja 
Eliaz Nässén (V) Ja 
Thomas Lundberg (V) Ja 
Camilla Öhresten (V) Ja 
Gunnel Nordin (SD) Nej 
Björn Sjödin (SD) Nej 
Kenneth Backlund (SD) Nej 
Bengt Sörlin (SD) Nej 
Anna Strandh Proos (M) Nej 
Johanna Zidén (M) Nej 
Lillemor Zidén (M) Nej 
Bo Grafström (KD) Nej 
Peter Andelid (L) Nej 
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Beslutsordning 
Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall eller avslag 
till Anna Strandh Proos (M) tredje yrkande. Propositionsordningen 
godkänns. 
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige avslår 
yrkandet. Votering begärs och verkställs.  

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall eller 
avslag  till Anna Strandh Proos (M) yrkande genom votering. Ordförande 
meddelar följande: 
 
Ja-röst för avslag till yrkandet 
Nej-röst för bifall till yrkandet 

 
Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen. 

Omröstningsresultat 
Med 23 ja-röster och 17 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att avslå 
Anna Strandh Proos (M) yrkande. 

Beslutande Röst 

Malin Svanholm (S) Ja 
Jan Sahlén (S) Ja 
Eva Lygdman (S) Ja 
Thomas Näsholm (S) Ja 
Gudrun Sjödin (S) Ja 
Susanne Viklund (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), ordförande Ja 
Kerstin Frånlund (S) Ja 
Grels Johansson (S) Ja 
Sofie Hellman (S) Ja 
Martin Böhlenius (S) Ja 
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Beslutande Röst 

Kurt Larsson (S) Ja 
Ida Stafrin (C) Nej 
Inga-Britt Andersson (C) Nej 
Åsa Svensson (C) Nej 
Ann-Christine Näsholm (C) Nej 
Annika Östman (C) Nej 
John Lundström (C) Nej 
Magnus Svensson (C) Nej 
Curt Svensson (C) Nej 
Jon Björkman (V) Ja 
Nina Orefjärd (V) Ja 
Ingmari Georgsson (V) Ja 
Eliaz Nässén (V) Ja 
Thomas Lundberg (V) Ja 
Camilla Öhresten (V) Ja 
Gunnel Nordin (SD) Nej 
Björn Sjödin (SD) Nej 
Kenneth Backlund (SD) Nej 
Bengt Sörlin (SD) Nej 
Anna Strandh Proos (M) Nej 
Johanna Zidén (M) Nej 
Lillemor Zidén (M) Nej 
Bo Grafström (KD) Nej 
Peter Andelid (L) Nej 

Beslutsunderlag 
Förslag till Riktlinje för ekonomisk ersättning till kommunalt 
förtroendevalda. 

Beslutet skickas till 
HR 
Nämndsekreterare  



Kramfors kommun 
Sammanträdesdatum 
2022-09-26 

Mötets diarienummer 
KS 2022/15 

Sida 
35 (38) 

 

Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
     

 

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

Slutlig beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet utgår. 

Ärendet 
Inga nya frågor, interpellationer eller motioner lämnades in.  



Kramfors kommun 
Sammanträdesdatum 
2022-09-26 

Mötets diarienummer 
KS 2022/15 

Sida 
36 (38) 

 

Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 74 Avsägelse (S) som ledamot i överförmyndarnämnden 
Diarienummer: KS 2022/411 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Entlediga Åsa Sjölander (S) som ledamot i överförmyndarnämnden. 

Ärendet 
Åsa Sjölander (S) har skriftligen avsagt sig uppdraget som ledamot i 
överförmyndarnämnden. 

Beslutsunderlag 
Skriftlig avsägelse daterad 2022-08-23 

Beslutet skickas till 
HR 
Nämndsekreterare  



Kramfors kommun 
Sammanträdesdatum 
2022-09-26 

Mötets diarienummer 
KS 2022/15 

Sida 
37 (38) 

 

Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 75 Avsägelse (S) som ersättare i kommunstyrelsen 
Diarienummer: KS 2022/394 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Entlediga Lars-Göran Nordborg (S) som ersättare i kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Lars-Göran Nordborg (S) har skriftligen avsagt sig uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Skriftlig avsägelse daterad 2022-08-15 

Beslutet skickas till 
HR 
Nämndsekreterare  



Kramfors kommun 
Sammanträdesdatum 
2022-09-26 

Mötets diarienummer 
KS 2022/15 

Sida 
38 (38) 

 

Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 76 Delgivningar 2022 kommunfullmäktige 
Diarienummer: KS 2022/22 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Notera delgivningarna till protokollet. 

Ärendet 
1. Delårsprognos Samordningsförbundet 2022.pdf 
2. Delårsrapport Samordningsförbundet 2022-06-30.pdf   
3. Delårsredovisning STEGSAM 22020101 - 20220630.pdf 
4. Delårsredovisning Teamkoordinator Samkraft 2022.pdf 
5. Härnösands kommunfullmäktige 2022-06-20 § 61.docx  
6. Kommunstyrelsen 2022-09-13 (2022-09-13 KS §91).docx 
7. Protokoll Samordningsförbundet Kramfors Styrelsemöte 2022-06-

08.pdf 
8. Samordningsförbundet Styrelseprotokoll 220902.pdf 
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