
Sida 
1 (2) 

Kallelse till kommunfullmäktige 

Tid 2022-09-26 klockan 17:00– 

Plats Ådalsskolans aula 

Justerande parti Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna 

Information Informationspass: 
 
Bertil Böhlin, revisionens ordförande,  informerar om revisionens arbete. 
Peter Carlstedt, kommundirektör, och Jill Arkeflod, samordnare, presenterar 
modellkommunsarbetet. 
 
Grupprum bokade från klockan 14.00 
Lokaler för gruppmöte: 
 
S- KS Sammanträdesrum 
C - Doktor Hedlund 
V- Egna partilokalen 
M- Ekonomen våning 1 
L+KD – Björsta våning 1 
SD- Förvaltningsbiblioteket våning 3 

Föredragningslista 

Nr Ärende 

1. Upprop 

2. Justering (S) + (SD) 

3. Information till kommunfullmäktige 2022 

4. Allmänhetens frågestund 2022 

5. Beslut om reglemente för den gemensamma överförmyndarnämnden Kramfors och 
Härnösands kommun 

6. Beslut om samarbetsavtal för den gemensamma överförmyndarnämnden Kramfors och 
Härnösands kommun 

7. Motion om krav på efterlevnad av 2000/60/EG av vattenkraftleverantörer till kommunen 

Kommunfullmäktige 

Dokumenttyp 
KALLELSE 
Datum 
2022-09-19 

Mötets diarienummer 
KS 2022/15 
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Nr Ärende 

8. Motion om sponsringspolicy för idrottare 

9. Motion om utsmyckning av öde fastigheter i Nyland 

10. Årsredovisning 2021 Kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr 

11. Ansvarsfrihet 2021 Kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr 

12. Parkeringsstrategi Kramfors stad 

13. Aktualiseringsbeslut för renhållningsordning med avfallsplan och renhållningsföreskrifter för 
Kramfors kommun 

14. Riktlinje för ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Kramfors kommun  

15. Nya frågor, Interpellationer och motioner 2022 

16. Nya avsägelser och val 

17. Avsägelse (S) som ledamot i överförmyndarnämnden 

18. Avsägelse (S) som ersättare i kommunstyrelsen 

19. Delgivningar 2022 kommunfullmäktige 

Peter Hedberg (S) 
Ordförande 
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Information till kommunfullmäktige 2022 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 
Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige tar del av följande information: 

Bertil Böhlin, revisionens ordförande, informerar om 

Peter Carlstedt, kommundirektör, och Jill Arkeflod, samordnare informerar 
om modellkommunsarbetet. 

 

Kommunledningsförvaltningen 

Dokumenttyp 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
Datum 
2022-09-19 

Diarienummer 
KS 2022/27 
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Reglemente för den gemensamma 
överförmyndarnämnden Kramfors och Härnösands 
kommun 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Förslag till 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.  

Kommunledningsförvaltningen 

Dokumenttyp 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
Datum 
2022-09-08 

Diarienummer 
KS 2022/369 
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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. 

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

Beslutet skickas till 
Härnösands kommun 
Ekonomienheten 
Revisionen  
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Reglemente Överförmyndarnämnd Härnösand och Kramfors 
kommun 
Utöver vad som stadgas i kommunallagen (2017:725) (KL) och 
överförmyndarnämnd i föräldrabalken (1949:381) (FB) gäller 
bestämmelserna i detta reglemente.  
 
I FB framgår att i varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en 
överförmyndarnämnd. Vad som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen 
(2017:725) gäller, med de avvikelser som följer av föräldrabalkens 
bestämmelser. 
Härnösands kommun och Kramfors kommun utgör en gemensam 
överförmyndarnämnd. Härnösands kommun är värdkommun för nämnden. 

Överförmyndarnämndens verksamhetsområde och övergripande 
uppgifter 
§1 Överförmyndarnämnden är en kommunal förvaltnings- och 
tillsynsmyndighet med uppgift att utöva tillsyn över gode män, förvaltare 
och förmyndare. 

1) Överförmyndarnämnden ansvarar för att 
överförmyndarverksamheten i kommunerna bedrivs i enlighet med 
reglerna i föräldrabalken samt andra författningar som reglerar frågor 
knutna till överförmyndarverksamhet. 

2) Överförmyndarnämnden ska se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredställande sätt. 
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Samarbetsavtal för den gemensamma 
överförmyndarnämnden Kramfors och Härnösands 
kommun 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Förslag till 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. 

• Hur respektive kommunfullmäktige får insyn i förvaltningen, 
ekonomiska ställning samt hur verksamheten utvecklas. 

Kommunledningsförvaltningen 

Dokumenttyp 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
Datum 
2022-09-08 

Diarienummer 
KS 2022/369 
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• 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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Samarbetsavtal om gemensam överförmyndarnämnd 
Härnösand och Kramfors kommun 

Mellan Härnösands (nedan värdkommunen) och Kramfors kommun (nedan 
samarbetskommunen) träffas genom detta avtal en överenskommelse om 
samverkan i gemensam nämnd avseende lagstadgad 
överförmyndarverksamhet i respektive kommun. Nämndens säte ska vara i 
Härnösand. Syftet med en gemensam nämnd är att gemensamt nyttja resurser 
för att få en organisation som långsiktigt klarar såväl ökad 
ärendetillströmning som skärpta lagkrav på överförmyndarens verksamhet. 
Strävan inom den gemensamma organisationen är att upprätthålla 
kontinuitet, kompetens, kvalitet (rättssäkerhet) och effektivitet. 

§1. Inledning 
Den gemensamma nämnden är en egen myndighet liksom övriga nämnder 
och utgör personuppgiftsansvarig för nämndens verksamhet. Inrättandet av 
en gemensam nämnd innebär dock inte att en ny juridisk person tillskapas. 
Den gemensamma nämnden ses istället som en företrädare för de 
samverkande huvudmännen. Nämnden ansvarar gentemot respektive 
huvudman för den verksamhet och de uppgifter som denne lägger på 
nämnden vilket innebär att huvudmannaskapet kvarstår på respektive 
kommun. 
Stöd för inrättande av gemensam nämnd finns 19 kap. 16 § Föräldrabalken 
(1949:381) FB) samt 9 kap. 19 § Kommunallagen (2017:725) (KL). 

§2. Genomförande  
Härnösand och Kramfors kommun bildar gemensam överförmyndarnämnd 
från 1 januari 2023. Värdkommunen ska, i samråd med 
samarbetskommunen, leda införandeprojektet. Det åligger både 
värdkommun och samarbetskommun att bidra till införande och att 
genomföra sina respektive åligganden för att möjliggöra bildandet av 
gemensam nämnd inom stipulerad tid. 

§3. Uppgifter 
Nämnden ansvarar för gemensamma uppgifter för de samverkande 
kommunerna i enlighet med regler i föräldrabalken samt andra författningar 
som reglerar frågor knutna till överförmyndarverksamhet.  
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Reglemente för den gemensamma nämnden fastställs av kommunfullmäktige 
i båda kommunerna. 

§4. Värdkommun 
Härnösands kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår 
i Härnösands kommuns organisation.  

§5. Information till medborgaren  
Nämnden ska tillse likvärdig information och service i de samarbetande 
kommunerna. Detta kan ske genom informationsträffar, information på 
nämndens hemsida, särskilt riktad information, utbildningar, 
rekryteringsinsatser eller på annat sätt. 

§6. Administration och förvaltning 
Förvaltningen är placerad i värdkommunen. Förvaltningen ansvarar för 
beredning och verkställighet av nämndens beslut samt handhar planering och 
administration av nämndens verksamhet.  
Lös egendom, till exempel tekniska hjälpmedel, tillses och ägs av 
värdkommunen. 

§7. Försäkring 
Värdkommunen ansvarar för att personal och lös egendom hålls försäkrade.  

§8. Kostnadsfördelning och ersättning till förtroendevalda 
Värdkommunen fastställer budget för nämndens verksamhet.  
Kommunernas andel av budget relateras till antalet invånare den 1 januari 
året före verksamhetsåret. Kostnader för arvoden till förtroendevalda 
bestäms och utbetalas av respektive kommun. 
 

 
Samarbetskommunen betalar för innevarande budgetår i förskott mot 
faktura, efter budgeterat belopp, och senast den 31 mars.  
Om över- eller underskott uppkommer i verksamheten fördelas detta mellan 
kommunerna efter samma principer som kostnadsfördelningen. 

Invånarantal  1 januari 
år X

•Fördelningsnyckel 
inför budget år Y 
utgår från 
invånarantal år X

Invånarantal 1 januari 
år Y

•Fördelningsnyckel 
inför budget år Z 
utgår från 
invånarantal år Y

Invånarantal 1 januari 
år Z

•Fördelningsnyckel 
inför budget 
kommande år utgår 
från invånarantal år 
Z
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Reglering görs efter prognos per 30 november för 1 jan– 30 nov. Slutlig 
reglering av kostnaderna görs senast den 31 mars året efter verksamhetsåret.  

§10. Insyn 
Samarbetskommunen har rätt till löpande insyn i förvaltningen och 
redovisning. Sekretess gäller som huvudregel mellan nämnden och 
respektive fullmäktige och andra nämnder. Sekretessbelagda uppgifter får 
lämnas mellan myndigheter endast enligt vad som framgår av offentlighets- 
och sekretesslagen. 
Nämnden är ansvarig att rapportera till respektive fullmäktige hur 
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är. 

§11. Arkivregler  
Vad gällande slutarkivering av nämndens dokument och handlingar förvaras 
detta hos värdkommunen. Kramfors kommun har tillgång till dokumenten på 
samma premisser som värdkommunen.  

§12. Sammansättning  
Nämnden består av sju ledamöter och sju ersättare. Från värdkommunen utses 
fyra ledamöter med fyra ersättare, från samarbetskommunen utses tre ledamöter 
med tre ersättare. Ordförande och vice ordförande väljs av värdkommunen för 
fyra år i taget. Ledamot eller ersättare får inte ha uppdrag som god man eller 
förvaltare inom nämndens verksamhetsområde. 

§ 12. Inkallelseordning 
Var kommun i den gemensamma nämnden utformar sin egna 
inkallelseordning i enlighet med kommunallagens bestämmelser. Vid förfall 
för en ledamot ska denne i första hand ersättas med en förtroendevald från 
samma kommun som ledamoten. Om ingen förtroendevald från samma 
kommun finns att tillgå ska denne ersättas med en ledamot från samverkande 
kommun. Vid inkallelse av ersättande ledamot från samverkande kommun 
gäller respektive kommuns inkallelseordning i sådant fall.  

§13. Revision 
Nämnden granskas av respektive revision i värdkommun och 
samarbetskommun. 

§.14 Regressrätt 
Värdkommunen kan för det fall skadeståndsskyldighet uppkommer till följd av 
samarbetskommuns agerande och/eller underlåtenhet att agera, ställa 
regresskrav på samarbetskommunen motsvarade skadeståndet.  

§.15 Tvist 
Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta avtal ska i första hand lösas 
genom förhandlingar mellan parterna och i andra hand avgöras av allmän 
domstol.  
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§.16 Avtalets utformning 
Detta avtal gäller från och med 1 januari 2023 till någon part säger upp 
avtalet.  Uppsägning ska ske sex månader innan ny mandatperiod inleds. Vid 
behov ska parterna, utöver vad som framgår i §.8 i detta avtal, mötas för att 
följa upp avtalet, uppdrag och diskutera förbättringsmöjligheter.  
Inför varje mandatperiod genomförs en översyn av samarbetsavtalet. 
Överenskommelse om avtalsförändring enligt ovan sker efter båda parters 
godkännande och fastställs skriftligen. 
Om förändring och tillägg till detta avtal medför att avtalets övergripande 
karaktär ändras ska sådant beslut fattas i respektive fullmäktige. 
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Härnösands kommun 
Kramfors kommun 
      

Datum 
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Originalavtal 

Detta avtal har upprättats i två original varav parterna tagit var sitt. 
 
 

 
 
Härnösand den_______________ _____________________________ 
   Andreas Sjölander 
   Kommunstyrelsens ordförande 
   Härnösands kommun 
 
 
 

 
 
Kramfors den_______________ _____________________________ 
   Malin Svanholm 
   Kommunstyrelsens ordförande 
   Kramfors kommun 
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Svar på motion om krav på efterlevnad av 2000/60/EG av 
vattenkraftleverantörer till kommunen 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Förslag till 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 
medan Länsstyrelsen ska analysera behovet av miljöanpassningsåtgärder 
och, i möjligaste mån, göra en prioritering av dessa. 

Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
Datum 
2022-08-17 

Diarienummer 
KS 2021/583 
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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 (-) 



Inskickat av: MARK COLLINS
(Signerad)
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Telefon
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www.kramfors.se

E-post
kommun@kramfors.se

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

 Rubrik
Kräv på efterlevnad av 2000/60/EG av vattenkraft leverantörer 
till kommunen.

Motion - lämna in

1. Motionen

Motionens rubrik

Beskrivning av ärendet
Här beskriver du ditt ärende.

Motion
Eus ramdirektiv har gett alla medlemsländer till 2015 dock senast 2021 att tillgodose vissa väldigt viktiga miljöparametrar vg 
produktion av vattenkraft och återställandet av vattenmiljön för fisk och andra vattenlevande djur. Detta har inte skett längst 
Ångermanälven trots en internationell EU överenskommelse från år 2000.
All vattenkraft är inte grön - utan Ångermanälvens och Faxälvens gammalmodiga kraftverk är att beteckna som brun vattenkraft. 
Problemet har funnits överallt i Europa och många länder har sedan länge målet att återställa fiskvandring och därmed rädda 
Östersjön.
Fisk har sedan urminnestider vandrat uppför Ångermanälven och så sker nu men fisken dör nuförtiden av utmattning vid Sollefteå 
kraftverk. Nästa generation viltlevande lax dör med dem. Östersjön dör. Kramfors röst kommer att eka långt utanför kommunens 
gränser om vi ryter ifrån och kräva fisk passage förbi alla kraftverk som vill sälja el till kommunen.
Kramfors kommun som inte själv har vattenkraft bör därför kräva att EU direktiv skall gälla för vattenkraft leverantörer vid 
tecknandet av elavtal. Kommunen bör även uppmuntra stora elbrukare inom kommunen att ställa samma krav på vattenkraft 
leverantörer. Kramfors agerande in detta krav kommer att bidra till Östersjöns återhämtning samt vi alla får återse lax i sina 
naturliga lekplatser ända upp i Lappland.

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

2. Flera motionärer

Är ni flera personer som lämnar in denna motion?
Nej

3. Kontaktuppgifter
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vilding
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 E-postadress Telefon
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 För- och efternamn
MARK COLLINS

Kontaktuppgifter

Partipolitisk tillhörighet

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.

MARK COLLINSNamn: 
Person ID: 

2021-11-22 16:11Datum: 
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Svar på motion om sponsringspolicy 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Förslag till 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 
samordning ska ske och vara granskad utifrån vision, mål och krav/villkor 
för sponsring.  

Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
Datum 
2022-08-18 

Diarienummer 
 KS 2021/475 
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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.  

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

Beslutet skickas till 
Bengt Sörlin (SD) 



Inskickat av: Bengt Arne Sörlin
(Signerad)
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Ärendenummer
#24082

Datum
2021-09-28 19:24

Organisationsnr
212000-2429

Telefon
0612-800 00 vx

Fax
0612-157 57

Hemsida
www.kramfors.se

E-post
kommun@kramfors.se

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon

 E-postadress Telefon

 Postnummer och ort Adress

 För- och efternamn
Bengt Arne Sörlin

 Rubrik
Sponsringspolicy

Motion - lämna in

1. Motionen

Motionens rubrik

Beskrivning av ärendet
Här beskriver du ditt ärende.

En kommun måste marknadsföra sig för att kunna locka nya människor. Marknadsföring kan var dyrt och ändå inte nå fram till de 
som vi vill nå. Därför bör kommunen bland annat använda sig av duktiga idrottsmänniskor som syns ute i Sverige och världen när 
de utövar sina idrotter. Att kommunen syns i idrottssammanhang är positivt och kan väcka intresse för kommunen för de som av 
någon anledning kan tänka sig att flytta till Kramfors eller på annat sätt sammankoppla Kramfors kommun med något 
framgångsrikt. Därför anser vi Sverigedemokrater att vi bör stödja framgångsrika idrottare genom en i förväg bestämd policy som 
ger olika stöd beroende på nivån på tävlandet. Dessutom skall detta stöd årligen budgeteras och marknadsföras bland våra idrottare.

Förslag till beslut
Sverigedemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en policy för sponsring av 
idrottsmän utifrån prestation. Samt att kostnad för detta årligen budgeteras.

2. Flera motionärer

Är ni flera personer som lämnar in denna motion?
Nej

3. Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter
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 Ange din partipolitiska tillhörighet
Sverigedemokraterna

Partipolitisk tillhörighet

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.

Bengt Arne SörlinNamn: 
Person ID: 

2021-09-28 19:24Datum: 
1DFA69F55E472DACD4ACDD1C6E43180D5BA4EB67Signerad checksumma: 
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Motion om utsmyckning av öde fastigheter i Nyland 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Förslag till 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. 

Kommunledningsförvaltningen 

Dokumenttyp 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
Datum 
2022-08-15 

Diarienummer 
KS 2021/586 
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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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Årsredovisning 2021 Kommunalförbundet Partnerskap 
Inland Akademi Norr 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 
I enlighet med revisionens förslag godkänna årsredovisningen 2020 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. 

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  
Revisionen 

Kommunledningsförvaltningen 

Dokumenttyp 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
Datum 
2022-08-19 

Diarienummer 
KS 2022/263 
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Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 33 Årsredovisning 2021 Kommunalförbundet Partnerskap 
Inland Akademi Norr 
Diarienummer: BN 2022/196 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att i enlighet med 
revisionens förslag godkänna årsredovisning 2021 för Kommunalförbundet 
Partnerskap Inland – Akademi Norr. 

Beslutet skickas till 
Akademi Norr 
Revisionen 
Nämndsekreterare 

Bildningsnämnden 

Dokumenttyp 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Sammanträdesdatum 
2022-06-01 

Mötets diarienummer 
BN 2022/6 
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Inledning 

Verksamheten inom Akademi Norr har under året bedrivits enligt de planer som fastställts och 
genom de projekt som förbundet är engagerade i. 

Verksamhet och aktiviteter 2021 
 
Akademi Norr har under 2021 fokuserat på att skapa starka resultat kopplat till kommunalförbundets 
övergripande mål om att “Vår region erbjuder bättre förutsättningar för utbildning, utveckling och 
tillväxt”. 2021 har varit året som kommunalförbundet visade på utveckling och handlingskraft. Det 
finns en styrka i att arbeta under gemensam flagg med 13 medlemskommuner och det är också 
något som vi ser i våra resultat. För att tydligt kunna redogöra verksamhetsresultat så har nya 
indikatorer till övergripande mål, delmål och horisontella mål tagits fram för att lättare kunna bistå 
direktionen med bättre utvärderingsunderlag. 
 
Vi har fokuserat på tre viktiga aspekter för att kunna tillgängliggöra eftergymnasial utbildning och 
höja utbildningsnivån i medlemskommunerna. Samverkan, kartläggning och tillgängliggörande av 
utbildningar. Kommunalförbundet har skapat nya samarbeten och förstärkt befintliga med stora 
utbildningsaktörer. Några av dem är Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Mittuniversitetet, 
Högskolan i Gävle, Sveriges Lantbruksuniversitet, Lernia, Företagsekonomiska institutet, Medlearn, 
Norrlands Yrkeshögskola och Irisgruppen. Samarbetena har i sin tur lett till fler utbildningar och ett 
större intresse att samverka med inlandskommunerna. 
 
Två stora samverkansprojekt initierades under 2021: Koordinerad kraftsamling högre utbildning – ett 
förstudieprojekt där Akademi Norrs 13 kommuner tillsammans med Lapplands kommunalförbunds 
fyra kommuner, och Skellefteå Campus förberett sig för en gemensam projektansökan då EUs nya 
programperiod startar 2022/2023. Med oss i arbetet hade vi kommunerna i Gävleborgs län som har 
kommit långt i sin process kring kompetenskartläggning och beställning/matchning av 
eftergymnasialutbildning. Det andra samverkansprojektet, Koordinerad kraftsamling YH, beviljades 
till Akademi Norr i juni och är ett kompetenskartläggningsprojekt tillsammans med 29 kommuner där 
kommunalförbundet står som kartläggare och utbildningssamordnare – med målet att få fler 
utbildningar beviljade till norra Sveriges region. 
 
Tillsammans med kommunernas lärcentra och näringslivskontor har vi under året arbetat hårt med 
att inte bara locka till oss fler YH-utbildningar, utan även marknadsföra distansutbildningar från 
universitet och högskolor som riktar sig till inlandsbor. Två nya yrkeshögskoleutbildningar blev 
beviljade till Akademi Norrs kommuner. Energiingenjör är en helt ny utbildning som ägs av 
Företagsekonomiska institutet och har utbildningsorter i Arvidsjaur, Arjeplog, Dorotea, Vilhelmina, 
Sorsele och Sollefteå. Förändringsledning och digitalisering för chefer inom vård och omsorg var den 
enda korta YH-utbildningen som beviljades i vår region och var möjlig på grund av gott samarbete. 
 
Akademi Norr valde att tillsammans med Lapplands kommunalförbund och Skellefteå Campus 
anordna en digital utbildningsmässa för att lyfta utbudet av högre utbildning. I samverkan med 
regioner, sju lärosäten och ett 20-tal yrkeshögskoleaktörer genomförde vi en digital utbildningsmässa 
vid namn “Utbildning för framtiden”. Det är ett arrangemang där universitet, högskola och 
yrkeshögskola får möjlighet att marknadsföra sitt utbildningsutbud till deltagande kommuner. 
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Mässan blev redan under sitt första år, 2021, en succé i antal besökare. Hela 19 000 personer deltog 
totalt – var av 9000 under själva mässveckan. 
 
Tillsammans med medicinska fakulteten på Umeå universitet så har kommunalförbundet initierat en 
samverkan där sjuksköterskestudenter nu får sitt boende betalt när de gör praktik i någon av 
inlandskommunerna. Lycksele var först ut, och nu erbjuder även Arvidsjaur, Sorsele, Norsjö, 
Sollefteå, Storuman, Strömsund, Vilhelmina, Åsele och Dorotea universitetsstudenter att bo gratis 
under praktikperioden. Det är ytterligare ett resultat av kommunernas samverkan i Akademi Norr. 
Gratis boende ökar chansen att locka till sig viktig kompetens till samhällsfunktioner och presumtiva 
medborgare. För studenterna är det en möjlighet att få in en fot i inlandets verksamheter vilket 
förhöjer deras chanser till jobb i kommunerna efter avslutad utbildning. 
 
 
Pågående projekt 
 

Välfärdsteknologi i omsorgen (2020-08-01—2022-12-31) 
 

Välfärdsteknologi i omsorgen är ett projekt som finansieras av Europeiska socialfonden. Projektet 
pågår mellan augusti 2020 och december 2022. I projektet deltar omsorgspersonal från 12 av 
Akademi Norrs medlemskommuner. Projektets målsättning är att stärka omsorgspersonalens 
förmåga och synliggöra förutsättningar för att hantera digitala verktyg och system som används inom 
vård och omsorg. Tillsvidareanställda medarbetare erbjuds möjlighet att stärka sin kompetens i olika 
digitala verktyg och digitala arbetssätt genom webbutbildningar. 

I maj 2021 lanserades projektets lärplattform. Plattformen har upphandlats och tagits fram genom 
projektmedel. Plattformen är digital och där läggs samtliga webbutbildningar upp och finns 
tillgängliga för omsorgspersonalen. Genom att skapa webbutbildningar och lägga upp dem på en 
digital lärplattform tillgängliggörs utbildningarna för omsorgspersonalen. I och med att 
utbildningarna är digitala kan medarbetarna göra utbildningarna när det passar dem i deras schema. 

Under året har projektet bidragit till Akademi Norrs delmål 3. Genom projektets aktiviteter har 
medarbetare i regionen erbjudits kompetensutveckling i digitala verktyg. Mellan maj till november 
2021 har 297 medarbetare, varav 242 kvinnor och 70 män, kompetensutvecklats. Medarbetare har 
gjort utbildningar som gett dem grundläggande datakompetens, kunskap i social dokumentation, 
kunskap i säkrare hantering av digitala verktyg och system för att minska risk för säkerhetsintrång 
samt fått större förståelse för vad digitalisering inom vård och omsorg innebär. Utbildningarna som 
tagits fram har varit lärorika och relevanta för medarbetarna. 
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Projektet har också bidragit till Akademi Norrs horisontella mål. Projektledningen arbetar aktivt för 
att ingen individ i projektet ska diskrimineras utifrån någon diskrimineringsgrund. 
Omsorgspersonalens behov och synpunkter på utbildningar och tillvägagångssätt samlas regelbundet 
in genom fokusgruppsintervjuer, kursutvärderingar och genom en testgrupp. Testgruppen består av 
omsorgspersonal från deltagande kommuner. Inför lansering av varje utbildning testar de och ger 
feedback på utbildningen. Detta för att säkerställa utbildningarnas relevans och tillgänglighet för 
målgruppen. För att säkerställa att samtliga medarbetare har möjlighet att ta till sig kunskapen från 
utbildningarna ställer projektledningen krav på tillgänglighet vid upphandling av utbildningar. 

Projektledningen har nära dialog med projektgruppen i region Västerbotten som jobbar mot God och 
nära vård i södra Lappland. Detta eftersom projekten involverar samma kommuner och har många 
beröringspunkter. Ett gemensamt mål är att jobba för stärkt kompetens och bidra till ökad 
kompetensförsörjning i digitala verktyg och digitala arbetssätt. Under året har också 
projektledningen samarbetat med flera deltagande kommuner och kommunalförbundet Lystkom för 
att ta fram relevanta utbildningar för omsorgspersonalen i kommunerna. 

Den budget som projektet inte har upparbetat under 2021 flyttas över till 2022. 

 

Koordinerad kraftsamling YH (2021-07-01—2022-06-30) 
 

Koordinerad Kraftsamling YH är ett projekt som finansieras via Lärcentrum i Norra Norrland (LINN), 
som är en samverkansplattform för utveckling av lärcentrum för alla kommuner i Västerbotten och 
Norrbotten. I projektet deltar alla Akademi Norrs 13 medlemskommuner samt ytterligare 16 
kommuner från Norrbotten och Västerbotten. Projektets målsättning är att stärka samarbetet kring 
Yrkeshögskola mellan kommunerna i Norrbotten och Västerbotten och skapa fler 
yrkeshögskoleutbildningar till vår region. Detta genom att skapa ett standardiserat arbetssätt för 
kommuner och näringsliv att kartlägga behovet av högre utbildning, framför allt 
yrkeshögskoleutbildningar, och genom att skapa underlag som stärker starka arbetslivsanknytningar 
vid ansökningar till Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH).  

I november 2021 distribuerades den digitala enkätundersökning som utgör grunden för kompetens- 
och behovskartläggningen till HR enheter och näringslivsfunktioner i alla samverkande kommuner. 
Enkäten är framtagen av Akademi Norr i samråd med ett antal utbildningsanordnare inom YH. Den är 
uppbyggd kring MYH:s 15 temaområden och de yrkesroller/utbildningar som redan finns. Frågor i 
enkäten är anpassade för att specifikt ta fram underlag som är av betydande vikt vid ansökningar och 
beviljande av nya YH-utbildningar, såsom anställningsbehov inom 3–5 år och inställning till att ta 
emot LIA-praktikanter som går utbildning. Inventeringen av offentliga behov pågick till och med 31 
december 2021, medan inventeringen av näringslivet och privata företag fortgår under början på 
2022. 
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Förvaltningsberättelse 
 

Översikt över verksamhetens utveckling 
 

Resultat och kapacitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
 

Årets resultat (kkr.) 

 

36 

 

308 

 

86 

 

-227 

 

-343 

 

-689 

 

Årets resultat/intäkter  

 

1% 

 

4% 

 

2% 

 

-5% 

 

-15% 

 

-23% 

 

Kostnader/intäkter  

 

99% 

 

96% 

 

98% 

 

128% 

 

114% 

 

161% 

 

Årets resultat/eget kapital 

 

1% 

 

8% 

 

2% 

 

-6% 

 

-10% 

 

-26% 

 

Soliditet 

 

85% 

 

79% 

 

89% 

 

95% 

 

87% 

 

62% 

  
Under 2021 tog kommunalförbundets kostnader i anspråk 161 % av intäkterna. Detta innebar ett 
negativt resultat på -689 kkr. Resultatet är 346 kkr. sämre än 2020 års resultat. Årets resultat har 
minskat det egna kapitalet med 26 %. 

Soliditeten uppgick 2021 till 62 % vilket var en minskning från föregående år med 25 procentenheter. 
Soliditeten minskar eftersom eget kapital minskar framför allt till följd av ett negativt resultat. Det 
negativa resultatet är hänförligt till förbundet. 



Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr 
Årsredovisning 2021  

 

 
 

 7 

Organisation 

 

 
Direktionen består av kommunstyrelsens ordförande eller ordförande i annan nämnd i de 13 
ingående medlemskommunerna. Tomas Mörtsell, Storuman avgick som förste vice ordförande  
2021-09-23 och ersattes av Roland Sjögren, Lycksele. 
 
Presidiet består av: 
Ordförande: Susanne Hansson, Strömsund  
Förste vice ordförande: Roland Sjögren, Lycksele 
Andre vice ordförande: Johan Andersson, Sollefteå 
 
Verksamhetschef: Martin Bergvall  
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
 

Kompletteringspremie (engångspremie)  
 

I början av december fick kommunalförbundet en oväntat stor faktura från KPA på en 
kompletteringspremie, beloppet var på 166 500 kronor. Enligt KPA beror denna 
kompletteringspremie på att de varje år i november gör en avstämning av Förmånsbestämd 
ålderspension som finns intjänad vid den tidpunkten. Pensionen stäms av så att rätt värde på pension 
enligt avtalet finns vid den tidpunkten. Om värdet på pensionen som finns i försäkringen är lägre än 
vad beräkningen blir enligt avtalet så fakturerar de en kompletteringspremie i december. 

Det som är den huvudsakliga orsaken till att kommunalförbundet fått en kompletteringspremie är att 
verksamhetschef är relativt nyanställd och att avstämning inte gjorts tidigare. 

En åtgärd för att detta inte ska hända fler gånger är att använda sig av Pensionskostnadstjänsten hos 
KPA, där finns löpande prognoser på premier och kompletteringspremier. Att ta del av denna tjänst 
gör att vi får en bättre koll på pensionskostnaderna. 

 

Väsentliga förändringar i verksamheten  
 

Nya mål, delmål och indikatorer har tagits fram och beslutats av direktionen den 18 februari 2021. 
Målen ska vara mätbara och indikatorerna skall göra det lättare att följa arbetet. Då förbundet 
fortfarande är i en utvecklingsprocess så kan mål, delmål och indikatorer fortsätta att förändras 
framöver.  

 
Finansiella risker  

Inga långfristiga lån har upptagits.  

Storleken på det egna kapitalet fastställdes på direktionsmötet 2017-11-23 till lägst 2,5 Mkr. Att det 
finns en buffert för kostnader i samband med en avveckling av kommunalförbundet är det främsta 
skälet till den fastställda lägsta storleken på det egna kapitalet. Det egna kapitalet uppgår i 
årsbokslutet 2021 till 2 691 110 kronor. 

Kommunalförbundets likviditet i form av kassalikviditet minskade med 487 procentenheter 
från 748 % 2020 till 261 % 2021. Minskningen beror bland annat på att de kortfristiga skulderna har 
ökat. Riskerna på kort sikt bedöms vara tillfredsställande när de kortfristiga tillgångarna överstiger de 
kortfristiga skulderna. Kommunalförbundet har en fortsatt god likviditet. 
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Pensionsåtaganden 
 
Kommunalförbundet Partnerskap Inland-Akademi Norr bildades år 2000. Det innebär att inga 
pensionsåtaganden som avser tiden före 1998 finns. 
 

Händelser av väsentlig betydelse 
 
Inga händelser av väsentlig betydelse. 

Styrning och uppföljning av verksamheten 
 
Regelbundna möten har under perioden genomförts med direktionen och lärcentrum i syfte att 
diskutera och besluta om inriktning och löpande verksamhet för kommunalförbundet. Direktionens 
arbetsutskott har också sammanträtt vid några tillfällen. 
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Kommunalförbundets och projektens budgetuppföljning 
Kommunalförbundet Budget Utfall 
Verksamhetens intäkter     
Övriga ersättningar 198 000 74 683 
Uppdragsutbildning 242 000 334 933 
Försålda tjänster 140 000 144 560 
Summa verksamhetens intäkter 580 000 554 175 
Verksamhetens kostnader     
Bidrag (medfinansiering) 125 000 244 263 
Personal konto 5000-5999 1 500 400 1 318 938 
Resekostnader 77 200 81 816 
Representation 10 000 7 845 
Lokaler 38 700 39 962 
Kurs- och konferenskostnader 44 000 91 485 
Konsult- och datatjänster 221 000 337 399 
Tele/porto 18 500 19 021 
Kontor/förbrukningsmateriel 5 000 1 738 
Marknadsföring/annonsering 100 000 85 369 
Revision 65 000 132 400 
Sobona Arbetsgivarorganisation 12 000 11 520 
Summa verksamhetens kostnader 2 216 800 2 371 756 
Avskrivningar     
Avskr maskiner och inventarier 7 000 10 944 
Summa avskrivningar 7 000 10 944 
Summa verksamhetens nettokostnader -1 643 800 -1 828 525 
Skatteintäkter    
Medlemsavgifter 1 144 000 1 144 000 
Summa skatteintäkter 1 144 000 1 144 000 
Verksamhetensresultat -499 800 -684 525 
Finansiella intäkter    
Ränteintäkter 0 0 
Summa finansiella intäkter 0 0 
Finansiella kostnader    
Räntekostnader 0 165 
Bankkostnader 5 000 4 200 
Summa finansiella kostnader 5 000 4 365 
Summa reultat före extraordinära poster -504 800 -688 890 
Årets resultat    
Årets resultat -504 800 -688 890 
Summa årets resultat -504 800 -688 890 
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 Projekten Välfärdsteknologi  Kraftsamling   
  i omsorgen Högre utbildning Kraftsamling YH 
  Budget Utfall Budget  Utfall Budget Utfall 
Intäkter              
Erhållna bidrag 1 993 528 1 529 246 472 884 472 260 575 000 444 881 
Totala intäkter 1 993 528 1 529 246 472 884 472 260 575 000 444 881 
Kostnader            
Personal 843 987 782 418 178 595 178 595 332 250 265 927 
Köp av verksamhet 783 699 555 500 267 500 266 876 114 500 31 083 
Övriga kostnader 365 842 191 328 26 789 26 789 128 250 147 871 
Totala kostnader 1 993 528 1 529 246 472 884 472 260 575 000 444 881 

 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Kommunalförbundet Partnerskap Inland-Akademi Norr bildades år 2000. Det innebär att inga 
pensionsåtaganden som avser tiden före 1998 finns. Inga större investeringar är planerade. För 
större investeringar krävs också medlemskommunernas godkännande (Förbundsordningen §6). 
Storleken på det egna kapitalet fastställdes på direktionsmötet 2017-11-23 till lägst 2,5 Mkr. Att det 
finns en buffert för kostnader i samband med en eventuell avveckling av kommunalförbundet är det 
främsta skälet till den fastställda lägsta storleken på det egna kapitalet. Det egna kapitalet uppgår i 
årsbokslutet 2021 till 2 691 110 kr. 

Balanskravs resultatet 

Årets resultat enligt resultaträkningen -688 890 kr 

reducering av samtliga realisationsvinster (-) 0 

justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet (+) 0 

justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet (+) 0  

orealiserade förluster i värdepapper (+) 0  

justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper (-) 0  

Årets resultat efter balanskravsjustering -688 890 kr 

reservering av medel till resultatutjämningsreserv (-) 0  

användning av medel från resultatutjämningsreserv (+) 0  

Balanskravsresultat -688 890 kr 
 

Kommunalförbundet åberopar en stark finansiell ställning som synnerligt skäl att inte återställa det 
negativa balanskravresultatet på 688 890 kronor med hänvisning till direktionens tidigare beslut att 
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eget kapital på 2 500 000 kronor är tillräckligt. Det egna kapitalet uppgår per 2021-12-31 till         
2 691 110 kr. 

Väsentliga personalförhållanden 

Kommunalförbundet har under året haft 4 personer anställda.  

Funktion och namn Omfattning Anställning 

Verksamhetschef Martin Bergvall 100% Tillsvidareanställd  

Administratör Gudrun Viklund 100% Tillsvidareanställd  

Projektledare Katarina Lindgren Cortés 100% Tillsvidareanställd 

Projektledare Sara Kandel 100% Projektanställning 

 

Kommunalförbundet har tecknat avtal med Fora för avtalsenliga försäkringar som avser personalen. 

Kommunalförbundet har inga andra pensionsförpliktelser utöver de som är lagstadgade eller 
förpliktade genom kollektivavtal. 

KPA Pension är kommunalförbundets försäkringsgivare för den förmånsbestämda 
tjänstepensionsförsäkringen, försäkring för pension till efterlevande och premiebefrielseförsäkring 
när det gäller långvarig sjukdom hos anställda. 

Förväntad utveckling 
 
Vi ser en positiv utveckling kring vårt arbete med tillgängliggörande av högre utbildning inför 2022. 
Dels så ser vi att regeringen ställer större krav på universitet och högskola för regional 
utbildningssamverkan och dels ser vi att det också görs en statlig utredning på yrkeshögskola och 
gemensamt antagningsförfarande. Förväntat är att Akademi Norr fortsätter att fokusera på arbetet 
med att möjliggöra högre utbildning i Akademi Norr området samt att vara en sammanhållande 
funktion för lärcentrum i medlemskommunerna men också att Akademi Norr tar ett större ansvar för 
att yrkeshögskoleutbildningar erbjuds bland medlemskommunerna och genomför 
uppdragsutbildningar enligt efterfrågan. 

Akademi Norr prognosisterar en stark tillväxt på sociala medier och i marknadsföring av högre 
utbildning samt en starkare relation med både universitet, högskola och yrkeshögskoleaktörer utifrån 
2021 års arbete för att sätta en bättre grund kring marknadsföring. 

En osäkerhetsfaktor är att kommunalförbundet inte kommer att kunna använda av det egna sparade 
kapitalet efter 2022. Detta på grund av direktionens beslut om att förbundet ska som minimum ha 
ett kapital på 2 500 000 kronor samt direktionens beslut att Akademi Norr ska bistå Kramfors 
kommun med skillnaden mellan ordinarie medlemsavgift och den temporära förhöjda 
medlemsavgiften för 2022.  
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En till osäkerhetsfaktor för 2022 är när EU:s ansökningsomgång för nästa programperiod startar. 
Detta kan påverka den planerade satsningen om en gemensam större projektansökan för att stärka 
förbundets utbildningsorganisation och kan innebära att förbundet behöver fokusera på mindre 
projektsatsningar under 2022. 

 

Verksamhetsmål 
Direktionen har inför verksamhetsåret fastslagit mål och delmål för kommunalförbundet. De nya 
verksamhetsmålen beslutades 2021-02-18 och var en del i arbetet att tydligare mäta 
måluppfyllelsen. 

I den nedanstående bedömningen redovisas måluppfyllelsen i relation till de mål som antagits av 
direktionen. 

I den fortsatta texten anges gällande målformuleringar i fet text och indikatorer med normalt typsnitt 
och bedömningarna av måluppfyllelsen i kursiv text. Avsnittet avslutas med en sammanställning i 
tabellform av måluppfyllelsen. 

Övergripande mål: Vår region erbjuder bättre förutsättningar för utbildning, utveckling och tillväxt.  

- Tydligt uttalat att uppmuntra vidareutbildning 
Ett aktivt arbete med att sprida utbildningsmöjligheter har skett via annonsering, 
pressmeddelanden, utbildningsmässa, sponsrade artiklar. 
 

- Antal ingångna avtal, projekt och samarbeten 
Två nya beviljade kompetensprojekt, samverkan med flera universitet och högskolor kring 
olika högre utbildningssatsningar, projekt eller annan samverkan. Initierat stort 
samverkansprojekt kring kompetensförsörjning med ett stort antal kommuner och regioner. 
  

- Akademi Norr och lärcentrum är en naturlig samverkanspart i frågor kopplat till högre 
utbildning regionalt, nationellt och internationellt 
Akademi Norr har under 2021 samverkat med Region Norrbotten, Region Västerbotten, 
Region Gävleborg. Flera lärcentra i Akademi Norr är samverkanspartners till 
yrkeshögskoleaktörer och universitet, högskola. Dialogmöte har förts med statssekreteraren 
till ministern för högre utbildning. Vi initierade en konferens på temat högre utbildning med 
aktörer på regional, nationell och internationell nivå. Samverkan med tyskt universitet kring 
utbildning i glesbygd. 
 

Övergripande mål: Uppnått 

 

Delmål 1: Vår region ska ha ökat sin andel medborgare med eftergymnasial utbildning.  

• Mäta antagna studenter, antal ansökningar, utbildningsnivå 
Vi ser en 26,2% minskning i antal antagna studenter till program på campus, distans och kurser 
jämfört med förra året. Antal sökande studenter till universitet och högskoleutbildningar 
minskade med 5,4% enligt statistik från Universitets och Högskolerådet (UHR). SCB:s statistik för 
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högutbildade inom arbetsför ålder för 2020 (2021 statistik släpps först i april 2022) visar på en 
medelvärdesökning av 0,5% i Akademi Norrs kommuner jämfört med året innan. Endast en av 
tretton kommuner minskar med 0,3%. 

Delmål 1 är uppnått. 

Delmål 2: Vår region ska ha ökad tillgång till eftergymnasiala utbildningar.  

1. Tillgängliggöra resurser kopplat till arbetet med högre utbildning 
Akademi Norr beviljades under 2021 två projekt: Koordinerad Kraftsamling högre utbildning samt 
Koordinerad kraftsamling YH (Yrkeshögskola) om en summa på cirka 1,5 miljon. Detta innebär att 
vi har utökade resurser i form av en utbildningssamordnare som arbetar heltid för 
medlemskommunerna kring kompetenskartläggning och samverkan kring YH-utbildningar. 

2. Aktuella kompetenskartläggningar varje år som ska ligga till underlag för organisationens arbete 
med högre utbildning 
En omfattande kompetenskartläggning genomfördes under 2021 som involverade offentlig sektor 
och näringsliv i alla 13 medlemskommunerna. Utöver detta så har Akademi Norr samverkat med 
16 kommuner till kring samma kartläggning. Detta är en bidragande faktor till den stärkta 
samverkan med YH-aktörer som resulterar i nya utbildningar. 

3. Antalet ansökningar till YH och beviljade YH-utbildningar 
Akademi Norr samverkade med totalt 8 YH-utbildningar under 2021. Under året så beviljades två 
utbildningar: Energiingenjör och Förändringsledning och digitalisering för chefer inom vård och 
omsorg. 

Delmål 2 är uppnått. 

Delmål 3: Vår region ska ha stärkt sina förutsättningar att vara attraktiv för medarbetare, studenter och 
anordnare av eftergymnasiala utbildningar.   

1 Regelbundet synliggöra utbud och tillgång till eftergymnasial utbildning. 
Flera stora insatser har genomförts under året så som utbildningsmässa med 19 000 deltagare. 
Annonseringskampanjer, tidningsartiklar, TV-nyheter och radioinslag. Över en miljon annonsvisningar 
till medlemskommunerna. 

2 Mäta antalet examensarbeten som genomförs. 
Akademi Norrs arbete med examensarbete under 2021 har ej påbörjats. 

3 Stötta universitet/högskola/YH-studenter i kommunerna. 
Flera insatser under året har genomförts för att stötta universitet, högskola och YH-studenter inom 
Akademi Norrs kommuner. Exempel på detta är arbetet med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 
med medicinska fakulteten, samverkansavtal med Lernia, Medlearn för att kunna stötta studenter 
som utbildar sig. 

4 Antal attraktivitetspaket/satsningar som kommunerna har mot studenter inom högre utbildning 
Majoriteten av Akademi Norrs kommuner har nu börjat erbjuda kostnadsfritt boende för 
sjuksköterskestudenter. Flera kommuner samverkar dessutom via Akademi Norr med 
utbildningsaktörer där lärcentralokaler tillgängliggörs för högre studier. 
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5 I samtliga medlemskommuner finns välfungerande lärcentrum och bra teknik för 
kompetensutveckling som är tillgänglig för alla. 
Samtliga medlemskommuner har välfungerande lärcentrum med bra teknik och kompetensutveckling 
som är tillgänglig för alla. Projektet Välfärdsteknik i omsorgen erbjuder personal kompetensutveckling 
och utbildningsmöjligheter via webb och lärcentrum. 

Delmål 3 är uppnått. 

Horisontella mål   

I Akademi Norrs arbete ska ingen individ diskrimineras utifrån härkomst, religion, kön, ålder, 
sexualitet, politisk tillhörighet eller socioekonomisk bakgrund. Akademi Norr arbetar aktivt för att 
bygga kapacitet och synliggöra möjligheter och utmaningar.  

Vi följer utbildningsskillnaderna mellan män och kvinnor för högre utbildning där det är stora 
skillnader mellan könen och är ur ett könsperspektiv också medvetna om vilken typ av utbildningar vi 
bidrar med samt hur vi kommunicerar ut budskap så att det ska vara tillgängligt för alla. En viktig 
pusselbit har varit att samverka med Företagarna för att även nå små och medelstora företag. I våra 
projekt arbetar vi aktivt för att ingen individ ska diskrimineras utifrån någon diskrimineringsgrund. 

Horisontella mål är delvis uppnått. 

Mål: Måluppfyllelse: 
Vår region erbjuder bättre förutsättningar för 
utbildning, utveckling och tillväxt 

Uppnått 

  
Delmål:  
Vår region ska ha ökat sin andel medborgare 
med eftergymnasial utbildning. 

Uppnått 

Vår region ska ha ökad tillgång till 
eftergymnasiala utbildningar. 

Uppnått 

Vår region ska ha stärkt sina förutsättningar att 
vara attraktiv för medarbetare, studenter och 
anordnare av eftergymnasiala utbildningar. 

Uppnått 

  
Horisontella mål:   
I Akademi Norrs arbete ska ingen individ 
diskrimineras utifrån härkomst, religion, kön, 
ålder, sexualitet, politisk tillhörighet eller 
socioekonomisk bakgrund. Akademi Norr arbetar 
aktivt för att bygga kapacitet och synliggöra 
möjligheter och utmaningar. 

Delvis uppnått 
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Finansiella mål 
 

Mål Utfall 2021 Måluppfyllelse 
Verksamheten ska bedrivas 
inom tilldelad  budget 

Resultat -688 890 kr Resultatet överstiger 
tilldelad budget med      
184 090 kr. Målet har inte 
uppfyllas. 

Inte uppta långfristiga lån för 
förbundets verksamhet 

Inga lån Målet bedöms uppfyllas. 

Det egna kapitalet ska uppgå 
till minst 2,5 Mkr 

Per 2021-12-31 bedöms eget 
kapital uppgå till 2,6 Mkr 

Målet bedöms uppfyllas 

 

Kommunalförbundets resultat för 2021 är negativt med 688 890 kr. Till budgeten för 2021 togs ett 
beslut av direktionen att kommunalförbundet ska fortsätta sin nysatsning på att arbeta mot bättre 
samordning med högskolor, universitet samt YH-anordnare samt att arbeta vidare med varumärket 
Akademi Norr mot universitets- och YH-studenter. Med hänvisning till att egna kapitalet inte får 
understiga 2 500 000 kronor beslutade direktionen att använda av eget kapitalet för dessa 
satsningar.  
 
 

Finansiella rapporter 
 

Resultaträkning 
  Not Bokslut Bokslut Budget 
    2021 2020 2021 
Verksamhetens intäkter 1 2 974 311 1 254 180 580 000 
Verksamhetens kostnader 2 -4 782 705 -2 692 685 -2 216 800 
Avskrivningar 3 -19 116 -11 814 -7 000 
Verksamhetens nettokostnader   -1 827 510 -1 450 319 -1 643 800 
Medlemsavgifter   1 144 000 1 110 704 1 144 000 
Generella statsbidrag och utjämning   0 0 0 
Verksamhetens resultat   -683 510 -339 615 -499 800 
Finansiella intäkter  0 0 0 
Finansiella kostnader 4 -5 380 -3 550 -5 000 
Resutalt efter finansiella poster   -688 890 -343 165 -504 800 
Extraordinära poster   0 0 0 
Årets resultat   -688 890 -343 165 -504 800 

 

  



Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr 
Årsredovisning 2021  

 

 
 

 17 

Balansräkning 
  Not Bokslut Bokslut 

    2021 2020 
Anläggningstillgångar       
Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar   0 0 
Maskiner och inventarier   35 805 40 971 
Övriga materiella tillgångar   0 0 
Finansiella tillgångar   0 0 
Summa anläggningstillgångar 5 35 805 40 971 
        
Omsättningstillgångar       
Förråd, lager och exploateringsfastigheter   0 0 
Kortfristiga fordringar 6 763 210 496 516 
Kassa och bank   3 536 295 3 357 768 
Summa omsättningstillgångar   4 299 505 3 854 284 
        
Summa tillgångar   4 335 310 3 895 255 
        
Eget kapital       
Ingående eget kapital   3 380 000 3 723 165 
Årets resultat   -688 890 -343 165 
Summa eget kapital   2 691 110 3 380 000 
        
Skulder       
Långfristiga skulder   0 0 
Kortfristiga skulder 7 1 644 200 515 255 
Summa skulder   1 644 200 515 255 
        
Summa eget kapital och skulder   4 335 310 3 895 255 
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Kassaflödesanalys 
 

  Not Bokslut Bokslut 
    2021 2020 
Den löpande verksamheten       
Årets resultat   -688 890 -343 165 
Av- och nedskrivningar som belastat resultatet 3 19 116 11 814 
Kassaflödets förändring i rörelsekapitalet   -669 774 -331 351 
        
Ökning (-)/minskning (+) förråd   0 0 
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar   -266 694 -374 583 
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder   1 128 945 307 249 
Kassaflöde från förändring i rörelsekapitalet   862 251 -67 334 
        
Investeringsverksamheten       
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 5 -13 950 -47 784 
Försäljning av inventarier  0 3 500 
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -13 950 -44 284 
        
Finansieringverksamheten       
Utlåning (-)/ upplåning (+)   0 0 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   0 0 
        
Årets kassaflöde   178 527 -442 970 
Likvida medel vid årets början   3 357 768 3 800 738 
Likvida medel vid årets slut   3 536 295 3 357 768 
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Noter 
 

Redovisningsprinciper 
 
Delårsrapporten är upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 
samt Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer. 
 
Intäkter 
 
Medlemsavgifter redovisas för det år det avser. 
Projektintäkter redovisas i den mån de blivit förbrukade. Ej förbrukade medel periodiseras som 
förutbetald intäkt. Projektintäkter som inte erhållits men som avser perioden tillgodoförs perioden 
och periodiseras som upplupen intäkt 
 
Materiella anläggningstillgångar och avskrivningar 
 
Materiella anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde minus avskrivning och eventuell 
nedskrivning. Avskrivning sker linjärt för samtliga anläggningstillgångar som är utsatta för 
värdeminskning. 
 
Följande avskrivningstider tillämpas: 
Maskiner och inventarier 3-5 år 
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Not   Bokslut Bokslut Budget 
    2021 2020 2021 
1 Verksamhetens intäkter       
  Projektintäkter 2 419 598 925 925 0 
  Uppdragsutbildningar 334 933 73 217 242 000 
  Försålda tjänster  144 560 193 201 140 000 
  Övrigt 75 220 61 837 198 000 
  Summa 2 974 311 1 254 180 580 000 
  Varav projekt 2 420 147 925 925 0 
  Kommunalförbundet 554 164 328 255 580 000 
          
2 Verksamhetens kostnader       

  
Bidrag till 
medlemskommuner/projekt 244 263 48 348 125 000 

  Löner och sociala avgifter 2 339 965 1 672 120 1 500 400 
  Pensionskostnader 206 643 - - 
  Resekostnader 100 252 140 292 77 200 
  Representation 12 181 4 872 10 000 
  Lokalhyror 84 237 42 113 38 700 
  Kurs- och konferenskostnader 137 227 57 448 44 000 
  Konsult- och datatjänster 1 328 614 530 433 221 000 
  Tele/porto 32 024 20 693 18 500 
  Kontors- och förbrukningsmaterial 2 871 9 991 5 000 
  Datatillbehör 28 807 19 861 0 
  Marknadsföring/annonsering 121 701 72 054 100 000 
  Revision 132 400 63 000 65 000 
  Medlemsavgifter 11 520 11 460 12 000 
  Summa 4 782 705 2 692 685 2 216 800 
  Varav projekt 2 410 949 921 838 0 
  Kommunalförbundet 2 371 756 1 770 847 2 216 800 
          
3 Avskrivningar       
  Maskiner och inventarier -19 116 -11 814 -7 000 
  Summa -19 116 -11 814 -7 000 
          
4 Finansiella kostnader       
  Räntekostnader checkkredit 165 213   
  Dröjsmålsräntor 625 0   
  Bankkostnader 4 590 3 337 5 000 

  Summa 5 380 3 550 5 000 
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Not   Bokslut Bokslut 
    2021 2020 
5 Anläggningstillgångar     
  Ingående anskaffningsvärde 683 105 644 880 
  Årets anskaffning 13 950 47 784 
  Årets utrangering/försäljning 0 -9 559 
  Utgående anskaffningsvärde 697 055 683 105 
        
  Ingående avskrivningar -642 134 -636 379 
  Årets avskrivning -19 116 -11 814 
  Årets utrangering/försäljning 0 9 559 
  Utgående ack avskrivningar -661 250 -642 134 
  Bokfört värde 35 805 40 971 
        
6 Fordringar     
  Kundfordringar 41 294 4 466 
  Skattekonto 84 668 37 972 
  Momsfordran 92 675 19 559 
  Förutbetalda kostnader 28 800 67 009 
  Upplupna intäkter 511 169 361 344 
  Interimsfordringar automat 4 604 6 166 
  Summa 763 210 496 516 
        
7 Kortfristiga skulder     
  Leverantörsskulder 416 470 78 302 
  Utgående moms 33 918 89 624 
  Preliminär skatt 46 873 40 687 
  Preliminär löneskatt 58 972 46 590 
  Semesterlöneskuld 87 037 36 457 
  Beräknad lagstadgad arbetsgivaravgift 49 347 42 212 
  Beräknade pensionsavgifter 77 000 53 000 

  Förutbetalda intäkter 874 583 128 383 
  Summa 1 644 200 515 255 
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Driftredovisning 
 

  Intäkter Kostnader Budgetavvikelse 

I tkr Innev år Budget Föreg år Innev år Budget Föreg år Intäkter Kostnad 

Kommunalförbundet 1 698 1 724 1 438 2 372 2 217 1 771  26 -155 

Projektverksamhet 2 420 3 041 926 2 411 3 041 922  621 630 

Justerat för 
medlemsavgifter -1 144  1 144 -1 110 0  0 0  0 0 

Avskrivningar 0 0 0 19 7 12  0 -12 
Summa 
verksamhetens 
nettokostnader 
enligt 
resultaträkningen 2 974 3 621 1 254 4 802 5 265 2 705 647 463 

 

Investeringsredovisning   

Kommunalförbundet har gjort investeringar till en summa av 13 950 kronor under perioden. Årets 
investeringar avser datautrustning som routrar, dataskärm och grönskärm till personalen. Dessa 
investeringar överensstämmer inte med fastställd budget då de inte budgeterats för 2021. 
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§ 97 Årsredovisning 2021 Kommunalförbundet Partnerskap 
Inland Akademi Norr 
Diarienummer: KS 2022/263 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen väljer att inte yttra sig i ärendet och överlämnar därmed 
ärendet till kommunfullmäktige för beslut. 

Ärendet 
Beredning av ärenden och kommunstyrelsens roll  

Kommunallagen (kap 5) reglerar hur ärenden som kommunfullmäktige 
beslutar om ska beredas. 26 § Innan ett ärende avgörs av fullmäktige, ska 
det ha beretts antingen av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör 
eller av en fullmäktigeberedning.  

28 § Styrelsen ska alltid ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som har beretts 
av en annan nämnd eller av en fullmäktigeberedning.  

Styrelsen ska lägga fram förslag till beslut i ett ärende, om inte någon 
annan nämnd eller en fullmäktigeberedning har gjort det.  

När det gäller det aktuella beslutet om årsredovisning för Partnerskap Inland 
Akademi Norr för 2021 innebär kommunallagen att kommunstyrelsen har 
rätt att yttra sig men inte någon skyldighet att göra så. Bildningsnämndens 
beslut går således direkt till kommunfullmäktige och ett eventuellt yttrande 
från kommunstyrelsen blir ett beslutsunderlag till det ärendet. 

Beslutsunderlag 
Partnerskap Inland-Akademi Norr, årsredovisning 2021 
Revisorerna i kommunalförbundet i Partnerskap Inland-Akademi Norr, 
revisionsberättelse för år 2021, daterad 2022-04-21  
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Ansvarsfrihet 2021 Kommunalförbundet Partnerskap 
Inland Akademi Norr 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Förslag till 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 

Kommunledningsförvaltningen 

Dokumenttyp 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
Datum 
2022-08-19 

Diarienummer 
KS 2022/262 





Akademi Norr 
923 81 STORUMAN 0951-14017 Info: gudrun@akademinorr.se 
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Beslut om ansvarsfrihet år 2021 för direktionen i Kommunalförbundet 
Partnerskap Inland – Akademi Norr  

Årsredovisningen för kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi Norr avseende 
år 2021 fastställdes av direktionen 2022-02-24. 

Eftersom Partnerskap Inland – Akademi Norr är ett kommunalförbund med direktion så 
skall frågan om ansvarsfrihet prövas i varje medlemskommuns fullmäktige. 

Av upprättad revisionsberättelse framgår att revisorerna föreslår att direktionen för 
kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet, samt att 
kommunförbundets årsredovisning för 2021 godkänns. 

Protokollsutdrag sänds till: 

Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr, 923 81 Storuman 
gudrun.viklund@akademinorr.se 

Vänligen 
Gudrun Susann Viklund 
Projektadministratör 

 
Bilagor: 
Årsredovisning för Partnerskap Inland – Akademi Norr 2021 
Revisionsberättelse för år 2021 
Protokoll från direktionsmöte 2022-02-24 

 

 

 

Kommunfullmäktige i 
Arjeplog, Arvidsjaur, Sorsele, 
Malå, Norsjö, Storuman, 
Lycksele, Vilhelmina, Åsele, 
Dorotea, Strömsund, Sollefteå 
och Kramfors 
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Inledning 

Verksamheten inom Akademi Norr har under året bedrivits enligt de planer som fastställts och 
genom de projekt som förbundet är engagerade i. 

Verksamhet och aktiviteter 2021 
 
Akademi Norr har under 2021 fokuserat på att skapa starka resultat kopplat till kommunalförbundets 
övergripande mål om att “Vår region erbjuder bättre förutsättningar för utbildning, utveckling och 
tillväxt”. 2021 har varit året som kommunalförbundet visade på utveckling och handlingskraft. Det 
finns en styrka i att arbeta under gemensam flagg med 13 medlemskommuner och det är också 
något som vi ser i våra resultat. För att tydligt kunna redogöra verksamhetsresultat så har nya 
indikatorer till övergripande mål, delmål och horisontella mål tagits fram för att lättare kunna bistå 
direktionen med bättre utvärderingsunderlag. 
 
Vi har fokuserat på tre viktiga aspekter för att kunna tillgängliggöra eftergymnasial utbildning och 
höja utbildningsnivån i medlemskommunerna. Samverkan, kartläggning och tillgängliggörande av 
utbildningar. Kommunalförbundet har skapat nya samarbeten och förstärkt befintliga med stora 
utbildningsaktörer. Några av dem är Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Mittuniversitetet, 
Högskolan i Gävle, Sveriges Lantbruksuniversitet, Lernia, Företagsekonomiska institutet, Medlearn, 
Norrlands Yrkeshögskola och Irisgruppen. Samarbetena har i sin tur lett till fler utbildningar och ett 
större intresse att samverka med inlandskommunerna. 
 
Två stora samverkansprojekt initierades under 2021: Koordinerad kraftsamling högre utbildning – ett 
förstudieprojekt där Akademi Norrs 13 kommuner tillsammans med Lapplands kommunalförbunds 
fyra kommuner, och Skellefteå Campus förberett sig för en gemensam projektansökan då EUs nya 
programperiod startar 2022/2023. Med oss i arbetet hade vi kommunerna i Gävleborgs län som har 
kommit långt i sin process kring kompetenskartläggning och beställning/matchning av 
eftergymnasialutbildning. Det andra samverkansprojektet, Koordinerad kraftsamling YH, beviljades 
till Akademi Norr i juni och är ett kompetenskartläggningsprojekt tillsammans med 29 kommuner där 
kommunalförbundet står som kartläggare och utbildningssamordnare – med målet att få fler 
utbildningar beviljade till norra Sveriges region. 
 
Tillsammans med kommunernas lärcentra och näringslivskontor har vi under året arbetat hårt med 
att inte bara locka till oss fler YH-utbildningar, utan även marknadsföra distansutbildningar från 
universitet och högskolor som riktar sig till inlandsbor. Två nya yrkeshögskoleutbildningar blev 
beviljade till Akademi Norrs kommuner. Energiingenjör är en helt ny utbildning som ägs av 
Företagsekonomiska institutet och har utbildningsorter i Arvidsjaur, Arjeplog, Dorotea, Vilhelmina, 
Sorsele och Sollefteå. Förändringsledning och digitalisering för chefer inom vård och omsorg var den 
enda korta YH-utbildningen som beviljades i vår region och var möjlig på grund av gott samarbete. 
 
Akademi Norr valde att tillsammans med Lapplands kommunalförbund och Skellefteå Campus 
anordna en digital utbildningsmässa för att lyfta utbudet av högre utbildning. I samverkan med 
regioner, sju lärosäten och ett 20-tal yrkeshögskoleaktörer genomförde vi en digital utbildningsmässa 
vid namn “Utbildning för framtiden”. Det är ett arrangemang där universitet, högskola och 
yrkeshögskola får möjlighet att marknadsföra sitt utbildningsutbud till deltagande kommuner. 
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Mässan blev redan under sitt första år, 2021, en succé i antal besökare. Hela 19 000 personer deltog 
totalt – var av 9000 under själva mässveckan. 
 
Tillsammans med medicinska fakulteten på Umeå universitet så har kommunalförbundet initierat en 
samverkan där sjuksköterskestudenter nu får sitt boende betalt när de gör praktik i någon av 
inlandskommunerna. Lycksele var först ut, och nu erbjuder även Arvidsjaur, Sorsele, Norsjö, 
Sollefteå, Storuman, Strömsund, Vilhelmina, Åsele och Dorotea universitetsstudenter att bo gratis 
under praktikperioden. Det är ytterligare ett resultat av kommunernas samverkan i Akademi Norr. 
Gratis boende ökar chansen att locka till sig viktig kompetens till samhällsfunktioner och presumtiva 
medborgare. För studenterna är det en möjlighet att få in en fot i inlandets verksamheter vilket 
förhöjer deras chanser till jobb i kommunerna efter avslutad utbildning. 
 
 
Pågående projekt 
 

Välfärdsteknologi i omsorgen (2020-08-01—2022-12-31) 
 

Välfärdsteknologi i omsorgen är ett projekt som finansieras av Europeiska socialfonden. Projektet 
pågår mellan augusti 2020 och december 2022. I projektet deltar omsorgspersonal från 12 av 
Akademi Norrs medlemskommuner. Projektets målsättning är att stärka omsorgspersonalens 
förmåga och synliggöra förutsättningar för att hantera digitala verktyg och system som används inom 
vård och omsorg. Tillsvidareanställda medarbetare erbjuds möjlighet att stärka sin kompetens i olika 
digitala verktyg och digitala arbetssätt genom webbutbildningar. 

I maj 2021 lanserades projektets lärplattform. Plattformen har upphandlats och tagits fram genom 
projektmedel. Plattformen är digital och där läggs samtliga webbutbildningar upp och finns 
tillgängliga för omsorgspersonalen. Genom att skapa webbutbildningar och lägga upp dem på en 
digital lärplattform tillgängliggörs utbildningarna för omsorgspersonalen. I och med att 
utbildningarna är digitala kan medarbetarna göra utbildningarna när det passar dem i deras schema. 

Under året har projektet bidragit till Akademi Norrs delmål 3. Genom projektets aktiviteter har 
medarbetare i regionen erbjudits kompetensutveckling i digitala verktyg. Mellan maj till november 
2021 har 297 medarbetare, varav 242 kvinnor och 70 män, kompetensutvecklats. Medarbetare har 
gjort utbildningar som gett dem grundläggande datakompetens, kunskap i social dokumentation, 
kunskap i säkrare hantering av digitala verktyg och system för att minska risk för säkerhetsintrång 
samt fått större förståelse för vad digitalisering inom vård och omsorg innebär. Utbildningarna som 
tagits fram har varit lärorika och relevanta för medarbetarna. 
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Projektet har också bidragit till Akademi Norrs horisontella mål. Projektledningen arbetar aktivt för 
att ingen individ i projektet ska diskrimineras utifrån någon diskrimineringsgrund. 
Omsorgspersonalens behov och synpunkter på utbildningar och tillvägagångssätt samlas regelbundet 
in genom fokusgruppsintervjuer, kursutvärderingar och genom en testgrupp. Testgruppen består av 
omsorgspersonal från deltagande kommuner. Inför lansering av varje utbildning testar de och ger 
feedback på utbildningen. Detta för att säkerställa utbildningarnas relevans och tillgänglighet för 
målgruppen. För att säkerställa att samtliga medarbetare har möjlighet att ta till sig kunskapen från 
utbildningarna ställer projektledningen krav på tillgänglighet vid upphandling av utbildningar. 

Projektledningen har nära dialog med projektgruppen i region Västerbotten som jobbar mot God och 
nära vård i södra Lappland. Detta eftersom projekten involverar samma kommuner och har många 
beröringspunkter. Ett gemensamt mål är att jobba för stärkt kompetens och bidra till ökad 
kompetensförsörjning i digitala verktyg och digitala arbetssätt. Under året har också 
projektledningen samarbetat med flera deltagande kommuner och kommunalförbundet Lystkom för 
att ta fram relevanta utbildningar för omsorgspersonalen i kommunerna. 

Den budget som projektet inte har upparbetat under 2021 flyttas över till 2022. 

 

Koordinerad kraftsamling YH (2021-07-01—2022-06-30) 
 

Koordinerad Kraftsamling YH är ett projekt som finansieras via Lärcentrum i Norra Norrland (LINN), 
som är en samverkansplattform för utveckling av lärcentrum för alla kommuner i Västerbotten och 
Norrbotten. I projektet deltar alla Akademi Norrs 13 medlemskommuner samt ytterligare 16 
kommuner från Norrbotten och Västerbotten. Projektets målsättning är att stärka samarbetet kring 
Yrkeshögskola mellan kommunerna i Norrbotten och Västerbotten och skapa fler 
yrkeshögskoleutbildningar till vår region. Detta genom att skapa ett standardiserat arbetssätt för 
kommuner och näringsliv att kartlägga behovet av högre utbildning, framför allt 
yrkeshögskoleutbildningar, och genom att skapa underlag som stärker starka arbetslivsanknytningar 
vid ansökningar till Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH).  

I november 2021 distribuerades den digitala enkätundersökning som utgör grunden för kompetens- 
och behovskartläggningen till HR enheter och näringslivsfunktioner i alla samverkande kommuner. 
Enkäten är framtagen av Akademi Norr i samråd med ett antal utbildningsanordnare inom YH. Den är 
uppbyggd kring MYH:s 15 temaområden och de yrkesroller/utbildningar som redan finns. Frågor i 
enkäten är anpassade för att specifikt ta fram underlag som är av betydande vikt vid ansökningar och 
beviljande av nya YH-utbildningar, såsom anställningsbehov inom 3–5 år och inställning till att ta 
emot LIA-praktikanter som går utbildning. Inventeringen av offentliga behov pågick till och med 31 
december 2021, medan inventeringen av näringslivet och privata företag fortgår under början på 
2022. 
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Förvaltningsberättelse 
 

Översikt över verksamhetens utveckling 
 

Resultat och kapacitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
 

Årets resultat (kkr.) 

 

36 

 

308 

 

86 

 

-227 

 

-343 

 

-689 

 

Årets resultat/intäkter  

 

1% 

 

4% 

 

2% 

 

-5% 

 

-15% 

 

-23% 

 

Kostnader/intäkter  

 

99% 

 

96% 

 

98% 

 

128% 

 

114% 

 

161% 

 

Årets resultat/eget kapital 

 

1% 

 

8% 

 

2% 

 

-6% 

 

-10% 

 

-26% 

 

Soliditet 

 

85% 

 

79% 

 

89% 

 

95% 

 

87% 

 

62% 

  
Under 2021 tog kommunalförbundets kostnader i anspråk 161 % av intäkterna. Detta innebar ett 
negativt resultat på -689 kkr. Resultatet är 346 kkr. sämre än 2020 års resultat. Årets resultat har 
minskat det egna kapitalet med 26 %. 

Soliditeten uppgick 2021 till 62 % vilket var en minskning från föregående år med 25 procentenheter. 
Soliditeten minskar eftersom eget kapital minskar framför allt till följd av ett negativt resultat. Det 
negativa resultatet är hänförligt till förbundet. 
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Organisation 

 

 
Direktionen består av kommunstyrelsens ordförande eller ordförande i annan nämnd i de 13 
ingående medlemskommunerna. Tomas Mörtsell, Storuman avgick som förste vice ordförande  
2021-09-23 och ersattes av Roland Sjögren, Lycksele. 
 
Presidiet består av: 
Ordförande: Susanne Hansson, Strömsund  
Förste vice ordförande: Roland Sjögren, Lycksele 
Andre vice ordförande: Johan Andersson, Sollefteå 
 
Verksamhetschef: Martin Bergvall  
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
 

Kompletteringspremie (engångspremie)  
 

I början av december fick kommunalförbundet en oväntat stor faktura från KPA på en 
kompletteringspremie, beloppet var på 166 500 kronor. Enligt KPA beror denna 
kompletteringspremie på att de varje år i november gör en avstämning av Förmånsbestämd 
ålderspension som finns intjänad vid den tidpunkten. Pensionen stäms av så att rätt värde på pension 
enligt avtalet finns vid den tidpunkten. Om värdet på pensionen som finns i försäkringen är lägre än 
vad beräkningen blir enligt avtalet så fakturerar de en kompletteringspremie i december. 

Det som är den huvudsakliga orsaken till att kommunalförbundet fått en kompletteringspremie är att 
verksamhetschef är relativt nyanställd och att avstämning inte gjorts tidigare. 

En åtgärd för att detta inte ska hända fler gånger är att använda sig av Pensionskostnadstjänsten hos 
KPA, där finns löpande prognoser på premier och kompletteringspremier. Att ta del av denna tjänst 
gör att vi får en bättre koll på pensionskostnaderna. 

 

Väsentliga förändringar i verksamheten  
 

Nya mål, delmål och indikatorer har tagits fram och beslutats av direktionen den 18 februari 2021. 
Målen ska vara mätbara och indikatorerna skall göra det lättare att följa arbetet. Då förbundet 
fortfarande är i en utvecklingsprocess så kan mål, delmål och indikatorer fortsätta att förändras 
framöver.  

 
Finansiella risker  

Inga långfristiga lån har upptagits.  

Storleken på det egna kapitalet fastställdes på direktionsmötet 2017-11-23 till lägst 2,5 Mkr. Att det 
finns en buffert för kostnader i samband med en avveckling av kommunalförbundet är det främsta 
skälet till den fastställda lägsta storleken på det egna kapitalet. Det egna kapitalet uppgår i 
årsbokslutet 2021 till 2 691 110 kronor. 

Kommunalförbundets likviditet i form av kassalikviditet minskade med 487 procentenheter 
från 748 % 2020 till 261 % 2021. Minskningen beror bland annat på att de kortfristiga skulderna har 
ökat. Riskerna på kort sikt bedöms vara tillfredsställande när de kortfristiga tillgångarna överstiger de 
kortfristiga skulderna. Kommunalförbundet har en fortsatt god likviditet. 
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Pensionsåtaganden 
 
Kommunalförbundet Partnerskap Inland-Akademi Norr bildades år 2000. Det innebär att inga 
pensionsåtaganden som avser tiden före 1998 finns. 
 

Händelser av väsentlig betydelse 
 
Inga händelser av väsentlig betydelse. 

Styrning och uppföljning av verksamheten 
 
Regelbundna möten har under perioden genomförts med direktionen och lärcentrum i syfte att 
diskutera och besluta om inriktning och löpande verksamhet för kommunalförbundet. Direktionens 
arbetsutskott har också sammanträtt vid några tillfällen. 
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Kommunalförbundets och projektens budgetuppföljning 
Kommunalförbundet Budget Utfall 
Verksamhetens intäkter     
Övriga ersättningar 198 000 74 683 
Uppdragsutbildning 242 000 334 933 
Försålda tjänster 140 000 144 560 
Summa verksamhetens intäkter 580 000 554 175 
Verksamhetens kostnader     
Bidrag (medfinansiering) 125 000 244 263 
Personal konto 5000-5999 1 500 400 1 318 938 
Resekostnader 77 200 81 816 
Representation 10 000 7 845 
Lokaler 38 700 39 962 
Kurs- och konferenskostnader 44 000 91 485 
Konsult- och datatjänster 221 000 337 399 
Tele/porto 18 500 19 021 
Kontor/förbrukningsmateriel 5 000 1 738 
Marknadsföring/annonsering 100 000 85 369 
Revision 65 000 132 400 
Sobona Arbetsgivarorganisation 12 000 11 520 
Summa verksamhetens kostnader 2 216 800 2 371 756 
Avskrivningar     
Avskr maskiner och inventarier 7 000 10 944 
Summa avskrivningar 7 000 10 944 
Summa verksamhetens nettokostnader -1 643 800 -1 828 525 
Skatteintäkter    
Medlemsavgifter 1 144 000 1 144 000 
Summa skatteintäkter 1 144 000 1 144 000 
Verksamhetensresultat -499 800 -684 525 
Finansiella intäkter    
Ränteintäkter 0 0 
Summa finansiella intäkter 0 0 
Finansiella kostnader    
Räntekostnader 0 165 
Bankkostnader 5 000 4 200 
Summa finansiella kostnader 5 000 4 365 
Summa reultat före extraordinära poster -504 800 -688 890 
Årets resultat    
Årets resultat -504 800 -688 890 
Summa årets resultat -504 800 -688 890 



Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr 
Årsredovisning 2021  

 

 
 

 11 

   
 

 Projekten Välfärdsteknologi  Kraftsamling   
  i omsorgen Högre utbildning Kraftsamling YH 
  Budget Utfall Budget  Utfall Budget Utfall 
Intäkter              
Erhållna bidrag 1 993 528 1 529 246 472 884 472 260 575 000 444 881 
Totala intäkter 1 993 528 1 529 246 472 884 472 260 575 000 444 881 
Kostnader            
Personal 843 987 782 418 178 595 178 595 332 250 265 927 
Köp av verksamhet 783 699 555 500 267 500 266 876 114 500 31 083 
Övriga kostnader 365 842 191 328 26 789 26 789 128 250 147 871 
Totala kostnader 1 993 528 1 529 246 472 884 472 260 575 000 444 881 

 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Kommunalförbundet Partnerskap Inland-Akademi Norr bildades år 2000. Det innebär att inga 
pensionsåtaganden som avser tiden före 1998 finns. Inga större investeringar är planerade. För 
större investeringar krävs också medlemskommunernas godkännande (Förbundsordningen §6). 
Storleken på det egna kapitalet fastställdes på direktionsmötet 2017-11-23 till lägst 2,5 Mkr. Att det 
finns en buffert för kostnader i samband med en eventuell avveckling av kommunalförbundet är det 
främsta skälet till den fastställda lägsta storleken på det egna kapitalet. Det egna kapitalet uppgår i 
årsbokslutet 2021 till 2 691 110 kr. 

Balanskravs resultatet 

Årets resultat enligt resultaträkningen -688 890 kr 

reducering av samtliga realisationsvinster (-) 0 

justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet (+) 0 

justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet (+) 0  

orealiserade förluster i värdepapper (+) 0  

justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper (-) 0  

Årets resultat efter balanskravsjustering -688 890 kr 

reservering av medel till resultatutjämningsreserv (-) 0  

användning av medel från resultatutjämningsreserv (+) 0  

Balanskravsresultat -688 890 kr 
 

Kommunalförbundet åberopar en stark finansiell ställning som synnerligt skäl att inte återställa det 
negativa balanskravresultatet på 688 890 kronor med hänvisning till direktionens tidigare beslut att 
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eget kapital på 2 500 000 kronor är tillräckligt. Det egna kapitalet uppgår per 2021-12-31 till         
2 691 110 kr. 

Väsentliga personalförhållanden 

Kommunalförbundet har under året haft 4 personer anställda.  

Funktion och namn Omfattning Anställning 

Verksamhetschef Martin Bergvall 100% Tillsvidareanställd  

Administratör Gudrun Viklund 100% Tillsvidareanställd  

Projektledare Katarina Lindgren Cortés 100% Tillsvidareanställd 

Projektledare Sara Kandel 100% Projektanställning 

 

Kommunalförbundet har tecknat avtal med Fora för avtalsenliga försäkringar som avser personalen. 

Kommunalförbundet har inga andra pensionsförpliktelser utöver de som är lagstadgade eller 
förpliktade genom kollektivavtal. 

KPA Pension är kommunalförbundets försäkringsgivare för den förmånsbestämda 
tjänstepensionsförsäkringen, försäkring för pension till efterlevande och premiebefrielseförsäkring 
när det gäller långvarig sjukdom hos anställda. 

Förväntad utveckling 
 
Vi ser en positiv utveckling kring vårt arbete med tillgängliggörande av högre utbildning inför 2022. 
Dels så ser vi att regeringen ställer större krav på universitet och högskola för regional 
utbildningssamverkan och dels ser vi att det också görs en statlig utredning på yrkeshögskola och 
gemensamt antagningsförfarande. Förväntat är att Akademi Norr fortsätter att fokusera på arbetet 
med att möjliggöra högre utbildning i Akademi Norr området samt att vara en sammanhållande 
funktion för lärcentrum i medlemskommunerna men också att Akademi Norr tar ett större ansvar för 
att yrkeshögskoleutbildningar erbjuds bland medlemskommunerna och genomför 
uppdragsutbildningar enligt efterfrågan. 

Akademi Norr prognosisterar en stark tillväxt på sociala medier och i marknadsföring av högre 
utbildning samt en starkare relation med både universitet, högskola och yrkeshögskoleaktörer utifrån 
2021 års arbete för att sätta en bättre grund kring marknadsföring. 

En osäkerhetsfaktor är att kommunalförbundet inte kommer att kunna använda av det egna sparade 
kapitalet efter 2022. Detta på grund av direktionens beslut om att förbundet ska som minimum ha 
ett kapital på 2 500 000 kronor samt direktionens beslut att Akademi Norr ska bistå Kramfors 
kommun med skillnaden mellan ordinarie medlemsavgift och den temporära förhöjda 
medlemsavgiften för 2022.  
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En till osäkerhetsfaktor för 2022 är när EU:s ansökningsomgång för nästa programperiod startar. 
Detta kan påverka den planerade satsningen om en gemensam större projektansökan för att stärka 
förbundets utbildningsorganisation och kan innebära att förbundet behöver fokusera på mindre 
projektsatsningar under 2022. 

 

Verksamhetsmål 
Direktionen har inför verksamhetsåret fastslagit mål och delmål för kommunalförbundet. De nya 
verksamhetsmålen beslutades 2021-02-18 och var en del i arbetet att tydligare mäta 
måluppfyllelsen. 

I den nedanstående bedömningen redovisas måluppfyllelsen i relation till de mål som antagits av 
direktionen. 

I den fortsatta texten anges gällande målformuleringar i fet text och indikatorer med normalt typsnitt 
och bedömningarna av måluppfyllelsen i kursiv text. Avsnittet avslutas med en sammanställning i 
tabellform av måluppfyllelsen. 

Övergripande mål: Vår region erbjuder bättre förutsättningar för utbildning, utveckling och tillväxt.  

- Tydligt uttalat att uppmuntra vidareutbildning 
Ett aktivt arbete med att sprida utbildningsmöjligheter har skett via annonsering, 
pressmeddelanden, utbildningsmässa, sponsrade artiklar. 
 

- Antal ingångna avtal, projekt och samarbeten 
Två nya beviljade kompetensprojekt, samverkan med flera universitet och högskolor kring 
olika högre utbildningssatsningar, projekt eller annan samverkan. Initierat stort 
samverkansprojekt kring kompetensförsörjning med ett stort antal kommuner och regioner. 
  

- Akademi Norr och lärcentrum är en naturlig samverkanspart i frågor kopplat till högre 
utbildning regionalt, nationellt och internationellt 
Akademi Norr har under 2021 samverkat med Region Norrbotten, Region Västerbotten, 
Region Gävleborg. Flera lärcentra i Akademi Norr är samverkanspartners till 
yrkeshögskoleaktörer och universitet, högskola. Dialogmöte har förts med statssekreteraren 
till ministern för högre utbildning. Vi initierade en konferens på temat högre utbildning med 
aktörer på regional, nationell och internationell nivå. Samverkan med tyskt universitet kring 
utbildning i glesbygd. 
 

Övergripande mål: Uppnått 

 

Delmål 1: Vår region ska ha ökat sin andel medborgare med eftergymnasial utbildning.  

• Mäta antagna studenter, antal ansökningar, utbildningsnivå 
Vi ser en 26,2% minskning i antal antagna studenter till program på campus, distans och kurser 
jämfört med förra året. Antal sökande studenter till universitet och högskoleutbildningar 
minskade med 5,4% enligt statistik från Universitets och Högskolerådet (UHR). SCB:s statistik för 
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högutbildade inom arbetsför ålder för 2020 (2021 statistik släpps först i april 2022) visar på en 
medelvärdesökning av 0,5% i Akademi Norrs kommuner jämfört med året innan. Endast en av 
tretton kommuner minskar med 0,3%. 

Delmål 1 är uppnått. 

Delmål 2: Vår region ska ha ökad tillgång till eftergymnasiala utbildningar.  

1. Tillgängliggöra resurser kopplat till arbetet med högre utbildning 
Akademi Norr beviljades under 2021 två projekt: Koordinerad Kraftsamling högre utbildning samt 
Koordinerad kraftsamling YH (Yrkeshögskola) om en summa på cirka 1,5 miljon. Detta innebär att 
vi har utökade resurser i form av en utbildningssamordnare som arbetar heltid för 
medlemskommunerna kring kompetenskartläggning och samverkan kring YH-utbildningar. 

2. Aktuella kompetenskartläggningar varje år som ska ligga till underlag för organisationens arbete 
med högre utbildning 
En omfattande kompetenskartläggning genomfördes under 2021 som involverade offentlig sektor 
och näringsliv i alla 13 medlemskommunerna. Utöver detta så har Akademi Norr samverkat med 
16 kommuner till kring samma kartläggning. Detta är en bidragande faktor till den stärkta 
samverkan med YH-aktörer som resulterar i nya utbildningar. 

3. Antalet ansökningar till YH och beviljade YH-utbildningar 
Akademi Norr samverkade med totalt 8 YH-utbildningar under 2021. Under året så beviljades två 
utbildningar: Energiingenjör och Förändringsledning och digitalisering för chefer inom vård och 
omsorg. 

Delmål 2 är uppnått. 

Delmål 3: Vår region ska ha stärkt sina förutsättningar att vara attraktiv för medarbetare, studenter och 
anordnare av eftergymnasiala utbildningar.   

1 Regelbundet synliggöra utbud och tillgång till eftergymnasial utbildning. 
Flera stora insatser har genomförts under året så som utbildningsmässa med 19 000 deltagare. 
Annonseringskampanjer, tidningsartiklar, TV-nyheter och radioinslag. Över en miljon annonsvisningar 
till medlemskommunerna. 

2 Mäta antalet examensarbeten som genomförs. 
Akademi Norrs arbete med examensarbete under 2021 har ej påbörjats. 

3 Stötta universitet/högskola/YH-studenter i kommunerna. 
Flera insatser under året har genomförts för att stötta universitet, högskola och YH-studenter inom 
Akademi Norrs kommuner. Exempel på detta är arbetet med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 
med medicinska fakulteten, samverkansavtal med Lernia, Medlearn för att kunna stötta studenter 
som utbildar sig. 

4 Antal attraktivitetspaket/satsningar som kommunerna har mot studenter inom högre utbildning 
Majoriteten av Akademi Norrs kommuner har nu börjat erbjuda kostnadsfritt boende för 
sjuksköterskestudenter. Flera kommuner samverkar dessutom via Akademi Norr med 
utbildningsaktörer där lärcentralokaler tillgängliggörs för högre studier. 
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5 I samtliga medlemskommuner finns välfungerande lärcentrum och bra teknik för 
kompetensutveckling som är tillgänglig för alla. 
Samtliga medlemskommuner har välfungerande lärcentrum med bra teknik och kompetensutveckling 
som är tillgänglig för alla. Projektet Välfärdsteknik i omsorgen erbjuder personal kompetensutveckling 
och utbildningsmöjligheter via webb och lärcentrum. 

Delmål 3 är uppnått. 

Horisontella mål   

I Akademi Norrs arbete ska ingen individ diskrimineras utifrån härkomst, religion, kön, ålder, 
sexualitet, politisk tillhörighet eller socioekonomisk bakgrund. Akademi Norr arbetar aktivt för att 
bygga kapacitet och synliggöra möjligheter och utmaningar.  

Vi följer utbildningsskillnaderna mellan män och kvinnor för högre utbildning där det är stora 
skillnader mellan könen och är ur ett könsperspektiv också medvetna om vilken typ av utbildningar vi 
bidrar med samt hur vi kommunicerar ut budskap så att det ska vara tillgängligt för alla. En viktig 
pusselbit har varit att samverka med Företagarna för att även nå små och medelstora företag. I våra 
projekt arbetar vi aktivt för att ingen individ ska diskrimineras utifrån någon diskrimineringsgrund. 

Horisontella mål är delvis uppnått. 

Mål: Måluppfyllelse: 
Vår region erbjuder bättre förutsättningar för 
utbildning, utveckling och tillväxt 

Uppnått 

  
Delmål:  
Vår region ska ha ökat sin andel medborgare 
med eftergymnasial utbildning. 

Uppnått 

Vår region ska ha ökad tillgång till 
eftergymnasiala utbildningar. 

Uppnått 

Vår region ska ha stärkt sina förutsättningar att 
vara attraktiv för medarbetare, studenter och 
anordnare av eftergymnasiala utbildningar. 

Uppnått 

  
Horisontella mål:   
I Akademi Norrs arbete ska ingen individ 
diskrimineras utifrån härkomst, religion, kön, 
ålder, sexualitet, politisk tillhörighet eller 
socioekonomisk bakgrund. Akademi Norr arbetar 
aktivt för att bygga kapacitet och synliggöra 
möjligheter och utmaningar. 

Delvis uppnått 
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Finansiella mål 
 

Mål Utfall 2021 Måluppfyllelse 
Verksamheten ska bedrivas 
inom tilldelad  budget 

Resultat -688 890 kr Resultatet överstiger 
tilldelad budget med      
184 090 kr. Målet har inte 
uppfyllas. 

Inte uppta långfristiga lån för 
förbundets verksamhet 

Inga lån Målet bedöms uppfyllas. 

Det egna kapitalet ska uppgå 
till minst 2,5 Mkr 

Per 2021-12-31 bedöms eget 
kapital uppgå till 2,6 Mkr 

Målet bedöms uppfyllas 

 

Kommunalförbundets resultat för 2021 är negativt med 688 890 kr. Till budgeten för 2021 togs ett 
beslut av direktionen att kommunalförbundet ska fortsätta sin nysatsning på att arbeta mot bättre 
samordning med högskolor, universitet samt YH-anordnare samt att arbeta vidare med varumärket 
Akademi Norr mot universitets- och YH-studenter. Med hänvisning till att egna kapitalet inte får 
understiga 2 500 000 kronor beslutade direktionen att använda av eget kapitalet för dessa 
satsningar.  
 
 

Finansiella rapporter 
 

Resultaträkning 
  Not Bokslut Bokslut Budget 
    2021 2020 2021 
Verksamhetens intäkter 1 2 974 311 1 254 180 580 000 
Verksamhetens kostnader 2 -4 782 705 -2 692 685 -2 216 800 
Avskrivningar 3 -19 116 -11 814 -7 000 
Verksamhetens nettokostnader   -1 827 510 -1 450 319 -1 643 800 
Medlemsavgifter   1 144 000 1 110 704 1 144 000 
Generella statsbidrag och utjämning   0 0 0 
Verksamhetens resultat   -683 510 -339 615 -499 800 
Finansiella intäkter  0 0 0 
Finansiella kostnader 4 -5 380 -3 550 -5 000 
Resutalt efter finansiella poster   -688 890 -343 165 -504 800 
Extraordinära poster   0 0 0 
Årets resultat   -688 890 -343 165 -504 800 
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Balansräkning 
  Not Bokslut Bokslut 

    2021 2020 
Anläggningstillgångar       
Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar   0 0 
Maskiner och inventarier   35 805 40 971 
Övriga materiella tillgångar   0 0 
Finansiella tillgångar   0 0 
Summa anläggningstillgångar 5 35 805 40 971 
        
Omsättningstillgångar       
Förråd, lager och exploateringsfastigheter   0 0 
Kortfristiga fordringar 6 763 210 496 516 
Kassa och bank   3 536 295 3 357 768 
Summa omsättningstillgångar   4 299 505 3 854 284 
        
Summa tillgångar   4 335 310 3 895 255 
        
Eget kapital       
Ingående eget kapital   3 380 000 3 723 165 
Årets resultat   -688 890 -343 165 
Summa eget kapital   2 691 110 3 380 000 
        
Skulder       
Långfristiga skulder   0 0 
Kortfristiga skulder 7 1 644 200 515 255 
Summa skulder   1 644 200 515 255 
        
Summa eget kapital och skulder   4 335 310 3 895 255 
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Kassaflödesanalys 
 

  Not Bokslut Bokslut 
    2021 2020 
Den löpande verksamheten       
Årets resultat   -688 890 -343 165 
Av- och nedskrivningar som belastat resultatet 3 19 116 11 814 
Kassaflödets förändring i rörelsekapitalet   -669 774 -331 351 
        
Ökning (-)/minskning (+) förråd   0 0 
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar   -266 694 -374 583 
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder   1 128 945 307 249 
Kassaflöde från förändring i rörelsekapitalet   862 251 -67 334 
        
Investeringsverksamheten       
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 5 -13 950 -47 784 
Försäljning av inventarier  0 3 500 
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -13 950 -44 284 
        
Finansieringverksamheten       
Utlåning (-)/ upplåning (+)   0 0 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   0 0 
        
Årets kassaflöde   178 527 -442 970 
Likvida medel vid årets början   3 357 768 3 800 738 
Likvida medel vid årets slut   3 536 295 3 357 768 
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Noter 
 

Redovisningsprinciper 
 
Delårsrapporten är upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 
samt Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer. 
 
Intäkter 
 
Medlemsavgifter redovisas för det år det avser. 
Projektintäkter redovisas i den mån de blivit förbrukade. Ej förbrukade medel periodiseras som 
förutbetald intäkt. Projektintäkter som inte erhållits men som avser perioden tillgodoförs perioden 
och periodiseras som upplupen intäkt 
 
Materiella anläggningstillgångar och avskrivningar 
 
Materiella anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde minus avskrivning och eventuell 
nedskrivning. Avskrivning sker linjärt för samtliga anläggningstillgångar som är utsatta för 
värdeminskning. 
 
Följande avskrivningstider tillämpas: 
Maskiner och inventarier 3-5 år 
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Not   Bokslut Bokslut Budget 
    2021 2020 2021 
1 Verksamhetens intäkter       
  Projektintäkter 2 419 598 925 925 0 
  Uppdragsutbildningar 334 933 73 217 242 000 
  Försålda tjänster  144 560 193 201 140 000 
  Övrigt 75 220 61 837 198 000 
  Summa 2 974 311 1 254 180 580 000 
  Varav projekt 2 420 147 925 925 0 
  Kommunalförbundet 554 164 328 255 580 000 
          
2 Verksamhetens kostnader       

  
Bidrag till 
medlemskommuner/projekt 244 263 48 348 125 000 

  Löner och sociala avgifter 2 339 965 1 672 120 1 500 400 
  Pensionskostnader 206 643 - - 
  Resekostnader 100 252 140 292 77 200 
  Representation 12 181 4 872 10 000 
  Lokalhyror 84 237 42 113 38 700 
  Kurs- och konferenskostnader 137 227 57 448 44 000 
  Konsult- och datatjänster 1 328 614 530 433 221 000 
  Tele/porto 32 024 20 693 18 500 
  Kontors- och förbrukningsmaterial 2 871 9 991 5 000 
  Datatillbehör 28 807 19 861 0 
  Marknadsföring/annonsering 121 701 72 054 100 000 
  Revision 132 400 63 000 65 000 
  Medlemsavgifter 11 520 11 460 12 000 
  Summa 4 782 705 2 692 685 2 216 800 
  Varav projekt 2 410 949 921 838 0 
  Kommunalförbundet 2 371 756 1 770 847 2 216 800 
          
3 Avskrivningar       
  Maskiner och inventarier -19 116 -11 814 -7 000 
  Summa -19 116 -11 814 -7 000 
          
4 Finansiella kostnader       
  Räntekostnader checkkredit 165 213   
  Dröjsmålsräntor 625 0   
  Bankkostnader 4 590 3 337 5 000 

  Summa 5 380 3 550 5 000 
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Not   Bokslut Bokslut 
    2021 2020 
5 Anläggningstillgångar     
  Ingående anskaffningsvärde 683 105 644 880 
  Årets anskaffning 13 950 47 784 
  Årets utrangering/försäljning 0 -9 559 
  Utgående anskaffningsvärde 697 055 683 105 
        
  Ingående avskrivningar -642 134 -636 379 
  Årets avskrivning -19 116 -11 814 
  Årets utrangering/försäljning 0 9 559 
  Utgående ack avskrivningar -661 250 -642 134 
  Bokfört värde 35 805 40 971 
        
6 Fordringar     
  Kundfordringar 41 294 4 466 
  Skattekonto 84 668 37 972 
  Momsfordran 92 675 19 559 
  Förutbetalda kostnader 28 800 67 009 
  Upplupna intäkter 511 169 361 344 
  Interimsfordringar automat 4 604 6 166 
  Summa 763 210 496 516 
        
7 Kortfristiga skulder     
  Leverantörsskulder 416 470 78 302 
  Utgående moms 33 918 89 624 
  Preliminär skatt 46 873 40 687 
  Preliminär löneskatt 58 972 46 590 
  Semesterlöneskuld 87 037 36 457 
  Beräknad lagstadgad arbetsgivaravgift 49 347 42 212 
  Beräknade pensionsavgifter 77 000 53 000 

  Förutbetalda intäkter 874 583 128 383 
  Summa 1 644 200 515 255 
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Driftredovisning 
 

  Intäkter Kostnader Budgetavvikelse 

I tkr Innev år Budget Föreg år Innev år Budget Föreg år Intäkter Kostnad 

Kommunalförbundet 1 698 1 724 1 438 2 372 2 217 1 771  26 -155 

Projektverksamhet 2 420 3 041 926 2 411 3 041 922  621 630 

Justerat för 
medlemsavgifter -1 144  1 144 -1 110 0  0 0  0 0 

Avskrivningar 0 0 0 19 7 12  0 -12 
Summa 
verksamhetens 
nettokostnader 
enligt 
resultaträkningen 2 974 3 621 1 254 4 802 5 265 2 705 647 463 

 

Investeringsredovisning   

Kommunalförbundet har gjort investeringar till en summa av 13 950 kronor under perioden. Årets 
investeringar avser datautrustning som routrar, dataskärm och grönskärm till personalen. Dessa 
investeringar överensstämmer inte med fastställd budget då de inte budgeterats för 2021. 
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Inledning 

Verksamheten inom Akademi Norr har under året bedrivits enligt de planer som fastställts och 
genom de projekt som förbundet är engagerade i. 

Verksamhet och aktiviteter 2021 
 
Akademi Norr har under 2021 fokuserat på att skapa starka resultat kopplat till kommunalförbundets 
övergripande mål om att “Vår region erbjuder bättre förutsättningar för utbildning, utveckling och 
tillväxt”. 2021 har varit året som kommunalförbundet visade på utveckling och handlingskraft. Det 
finns en styrka i att arbeta under gemensam flagg med 13 medlemskommuner och det är också 
något som vi ser i våra resultat. För att tydligt kunna redogöra verksamhetsresultat så har nya 
indikatorer till övergripande mål, delmål och horisontella mål tagits fram för att lättare kunna bistå 
direktionen med bättre utvärderingsunderlag. 
 
Vi har fokuserat på tre viktiga aspekter för att kunna tillgängliggöra eftergymnasial utbildning och 
höja utbildningsnivån i medlemskommunerna. Samverkan, kartläggning och tillgängliggörande av 
utbildningar. Kommunalförbundet har skapat nya samarbeten och förstärkt befintliga med stora 
utbildningsaktörer. Några av dem är Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Mittuniversitetet, 
Högskolan i Gävle, Sveriges Lantbruksuniversitet, Lernia, Företagsekonomiska institutet, Medlearn, 
Norrlands Yrkeshögskola och Irisgruppen. Samarbetena har i sin tur lett till fler utbildningar och ett 
större intresse att samverka med inlandskommunerna. 
 
Två stora samverkansprojekt initierades under 2021: Koordinerad kraftsamling högre utbildning – ett 
förstudieprojekt där Akademi Norrs 13 kommuner tillsammans med Lapplands kommunalförbunds 
fyra kommuner, och Skellefteå Campus förberett sig för en gemensam projektansökan då EUs nya 
programperiod startar 2022/2023. Med oss i arbetet hade vi kommunerna i Gävleborgs län som har 
kommit långt i sin process kring kompetenskartläggning och beställning/matchning av 
eftergymnasialutbildning. Det andra samverkansprojektet, Koordinerad kraftsamling YH, beviljades 
till Akademi Norr i juni och är ett kompetenskartläggningsprojekt tillsammans med 29 kommuner där 
kommunalförbundet står som kartläggare och utbildningssamordnare – med målet att få fler 
utbildningar beviljade till norra Sveriges region. 
 
Tillsammans med kommunernas lärcentra och näringslivskontor har vi under året arbetat hårt med 
att inte bara locka till oss fler YH-utbildningar, utan även marknadsföra distansutbildningar från 
universitet och högskolor som riktar sig till inlandsbor. Två nya yrkeshögskoleutbildningar blev 
beviljade till Akademi Norrs kommuner. Energiingenjör är en helt ny utbildning som ägs av 
Företagsekonomiska institutet och har utbildningsorter i Arvidsjaur, Arjeplog, Dorotea, Vilhelmina, 
Sorsele och Sollefteå. Förändringsledning och digitalisering för chefer inom vård och omsorg var den 
enda korta YH-utbildningen som beviljades i vår region och var möjlig på grund av gott samarbete. 
 
Akademi Norr valde att tillsammans med Lapplands kommunalförbund och Skellefteå Campus 
anordna en digital utbildningsmässa för att lyfta utbudet av högre utbildning. I samverkan med 
regioner, sju lärosäten och ett 20-tal yrkeshögskoleaktörer genomförde vi en digital utbildningsmässa 
vid namn “Utbildning för framtiden”. Det är ett arrangemang där universitet, högskola och 
yrkeshögskola får möjlighet att marknadsföra sitt utbildningsutbud till deltagande kommuner. 
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Mässan blev redan under sitt första år, 2021, en succé i antal besökare. Hela 19 000 personer deltog 
totalt – var av 9000 under själva mässveckan. 
 
Tillsammans med medicinska fakulteten på Umeå universitet så har kommunalförbundet initierat en 
samverkan där sjuksköterskestudenter nu får sitt boende betalt när de gör praktik i någon av 
inlandskommunerna. Lycksele var först ut, och nu erbjuder även Arvidsjaur, Sorsele, Norsjö, 
Sollefteå, Storuman, Strömsund, Vilhelmina, Åsele och Dorotea universitetsstudenter att bo gratis 
under praktikperioden. Det är ytterligare ett resultat av kommunernas samverkan i Akademi Norr. 
Gratis boende ökar chansen att locka till sig viktig kompetens till samhällsfunktioner och presumtiva 
medborgare. För studenterna är det en möjlighet att få in en fot i inlandets verksamheter vilket 
förhöjer deras chanser till jobb i kommunerna efter avslutad utbildning. 
 
 
Pågående projekt 
 

Välfärdsteknologi i omsorgen (2020-08-01—2022-12-31) 
 

Välfärdsteknologi i omsorgen är ett projekt som finansieras av Europeiska socialfonden. Projektet 
pågår mellan augusti 2020 och december 2022. I projektet deltar omsorgspersonal från 12 av 
Akademi Norrs medlemskommuner. Projektets målsättning är att stärka omsorgspersonalens 
förmåga och synliggöra förutsättningar för att hantera digitala verktyg och system som används inom 
vård och omsorg. Tillsvidareanställda medarbetare erbjuds möjlighet att stärka sin kompetens i olika 
digitala verktyg och digitala arbetssätt genom webbutbildningar. 

I maj 2021 lanserades projektets lärplattform. Plattformen har upphandlats och tagits fram genom 
projektmedel. Plattformen är digital och där läggs samtliga webbutbildningar upp och finns 
tillgängliga för omsorgspersonalen. Genom att skapa webbutbildningar och lägga upp dem på en 
digital lärplattform tillgängliggörs utbildningarna för omsorgspersonalen. I och med att 
utbildningarna är digitala kan medarbetarna göra utbildningarna när det passar dem i deras schema. 

Under året har projektet bidragit till Akademi Norrs delmål 3. Genom projektets aktiviteter har 
medarbetare i regionen erbjudits kompetensutveckling i digitala verktyg. Mellan maj till november 
2021 har 297 medarbetare, varav 242 kvinnor och 70 män, kompetensutvecklats. Medarbetare har 
gjort utbildningar som gett dem grundläggande datakompetens, kunskap i social dokumentation, 
kunskap i säkrare hantering av digitala verktyg och system för att minska risk för säkerhetsintrång 
samt fått större förståelse för vad digitalisering inom vård och omsorg innebär. Utbildningarna som 
tagits fram har varit lärorika och relevanta för medarbetarna. 
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Projektet har också bidragit till Akademi Norrs horisontella mål. Projektledningen arbetar aktivt för 
att ingen individ i projektet ska diskrimineras utifrån någon diskrimineringsgrund. 
Omsorgspersonalens behov och synpunkter på utbildningar och tillvägagångssätt samlas regelbundet 
in genom fokusgruppsintervjuer, kursutvärderingar och genom en testgrupp. Testgruppen består av 
omsorgspersonal från deltagande kommuner. Inför lansering av varje utbildning testar de och ger 
feedback på utbildningen. Detta för att säkerställa utbildningarnas relevans och tillgänglighet för 
målgruppen. För att säkerställa att samtliga medarbetare har möjlighet att ta till sig kunskapen från 
utbildningarna ställer projektledningen krav på tillgänglighet vid upphandling av utbildningar. 

Projektledningen har nära dialog med projektgruppen i region Västerbotten som jobbar mot God och 
nära vård i södra Lappland. Detta eftersom projekten involverar samma kommuner och har många 
beröringspunkter. Ett gemensamt mål är att jobba för stärkt kompetens och bidra till ökad 
kompetensförsörjning i digitala verktyg och digitala arbetssätt. Under året har också 
projektledningen samarbetat med flera deltagande kommuner och kommunalförbundet Lystkom för 
att ta fram relevanta utbildningar för omsorgspersonalen i kommunerna. 

Den budget som projektet inte har upparbetat under 2021 flyttas över till 2022. 

 

Koordinerad kraftsamling YH (2021-07-01—2022-06-30) 
 

Koordinerad Kraftsamling YH är ett projekt som finansieras via Lärcentrum i Norra Norrland (LINN), 
som är en samverkansplattform för utveckling av lärcentrum för alla kommuner i Västerbotten och 
Norrbotten. I projektet deltar alla Akademi Norrs 13 medlemskommuner samt ytterligare 16 
kommuner från Norrbotten och Västerbotten. Projektets målsättning är att stärka samarbetet kring 
Yrkeshögskola mellan kommunerna i Norrbotten och Västerbotten och skapa fler 
yrkeshögskoleutbildningar till vår region. Detta genom att skapa ett standardiserat arbetssätt för 
kommuner och näringsliv att kartlägga behovet av högre utbildning, framför allt 
yrkeshögskoleutbildningar, och genom att skapa underlag som stärker starka arbetslivsanknytningar 
vid ansökningar till Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH).  

I november 2021 distribuerades den digitala enkätundersökning som utgör grunden för kompetens- 
och behovskartläggningen till HR enheter och näringslivsfunktioner i alla samverkande kommuner. 
Enkäten är framtagen av Akademi Norr i samråd med ett antal utbildningsanordnare inom YH. Den är 
uppbyggd kring MYH:s 15 temaområden och de yrkesroller/utbildningar som redan finns. Frågor i 
enkäten är anpassade för att specifikt ta fram underlag som är av betydande vikt vid ansökningar och 
beviljande av nya YH-utbildningar, såsom anställningsbehov inom 3–5 år och inställning till att ta 
emot LIA-praktikanter som går utbildning. Inventeringen av offentliga behov pågick till och med 31 
december 2021, medan inventeringen av näringslivet och privata företag fortgår under början på 
2022. 
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Förvaltningsberättelse 
 

Översikt över verksamhetens utveckling 
 

Resultat och kapacitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
 

Årets resultat (kkr.) 

 

36 

 

308 

 

86 

 

-227 

 

-343 

 

-689 

 

Årets resultat/intäkter  

 

1% 

 

4% 

 

2% 

 

-5% 

 

-15% 

 

-23% 

 

Kostnader/intäkter  

 

99% 

 

96% 

 

98% 

 

128% 

 

114% 

 

161% 

 

Årets resultat/eget kapital 

 

1% 

 

8% 

 

2% 

 

-6% 

 

-10% 

 

-26% 

 

Soliditet 

 

85% 

 

79% 

 

89% 

 

95% 

 

87% 

 

62% 

  
Under 2021 tog kommunalförbundets kostnader i anspråk 161 % av intäkterna. Detta innebar ett 
negativt resultat på -689 kkr. Resultatet är 346 kkr. sämre än 2020 års resultat. Årets resultat har 
minskat det egna kapitalet med 26 %. 

Soliditeten uppgick 2021 till 62 % vilket var en minskning från föregående år med 25 procentenheter. 
Soliditeten minskar eftersom eget kapital minskar framför allt till följd av ett negativt resultat. Det 
negativa resultatet är hänförligt till förbundet. 
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Organisation 

 

 
Direktionen består av kommunstyrelsens ordförande eller ordförande i annan nämnd i de 13 
ingående medlemskommunerna. Tomas Mörtsell, Storuman avgick som förste vice ordförande  
2021-09-23 och ersattes av Roland Sjögren, Lycksele. 
 
Presidiet består av: 
Ordförande: Susanne Hansson, Strömsund  
Förste vice ordförande: Roland Sjögren, Lycksele 
Andre vice ordförande: Johan Andersson, Sollefteå 
 
Verksamhetschef: Martin Bergvall  
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
 

Kompletteringspremie (engångspremie)  
 

I början av december fick kommunalförbundet en oväntat stor faktura från KPA på en 
kompletteringspremie, beloppet var på 166 500 kronor. Enligt KPA beror denna 
kompletteringspremie på att de varje år i november gör en avstämning av Förmånsbestämd 
ålderspension som finns intjänad vid den tidpunkten. Pensionen stäms av så att rätt värde på pension 
enligt avtalet finns vid den tidpunkten. Om värdet på pensionen som finns i försäkringen är lägre än 
vad beräkningen blir enligt avtalet så fakturerar de en kompletteringspremie i december. 

Det som är den huvudsakliga orsaken till att kommunalförbundet fått en kompletteringspremie är att 
verksamhetschef är relativt nyanställd och att avstämning inte gjorts tidigare. 

En åtgärd för att detta inte ska hända fler gånger är att använda sig av Pensionskostnadstjänsten hos 
KPA, där finns löpande prognoser på premier och kompletteringspremier. Att ta del av denna tjänst 
gör att vi får en bättre koll på pensionskostnaderna. 

 

Väsentliga förändringar i verksamheten  
 

Nya mål, delmål och indikatorer har tagits fram och beslutats av direktionen den 18 februari 2021. 
Målen ska vara mätbara och indikatorerna skall göra det lättare att följa arbetet. Då förbundet 
fortfarande är i en utvecklingsprocess så kan mål, delmål och indikatorer fortsätta att förändras 
framöver.  

 
Finansiella risker  

Inga långfristiga lån har upptagits.  

Storleken på det egna kapitalet fastställdes på direktionsmötet 2017-11-23 till lägst 2,5 Mkr. Att det 
finns en buffert för kostnader i samband med en avveckling av kommunalförbundet är det främsta 
skälet till den fastställda lägsta storleken på det egna kapitalet. Det egna kapitalet uppgår i 
årsbokslutet 2021 till 2 691 110 kronor. 

Kommunalförbundets likviditet i form av kassalikviditet minskade med 487 procentenheter 
från 748 % 2020 till 261 % 2021. Minskningen beror bland annat på att de kortfristiga skulderna har 
ökat. Riskerna på kort sikt bedöms vara tillfredsställande när de kortfristiga tillgångarna överstiger de 
kortfristiga skulderna. Kommunalförbundet har en fortsatt god likviditet. 
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Pensionsåtaganden 
 
Kommunalförbundet Partnerskap Inland-Akademi Norr bildades år 2000. Det innebär att inga 
pensionsåtaganden som avser tiden före 1998 finns. 
 

Händelser av väsentlig betydelse 
 
Inga händelser av väsentlig betydelse. 

Styrning och uppföljning av verksamheten 
 
Regelbundna möten har under perioden genomförts med direktionen och lärcentrum i syfte att 
diskutera och besluta om inriktning och löpande verksamhet för kommunalförbundet. Direktionens 
arbetsutskott har också sammanträtt vid några tillfällen. 
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Kommunalförbundets och projektens budgetuppföljning 
Kommunalförbundet Budget Utfall 
Verksamhetens intäkter     
Övriga ersättningar 198 000 74 683 
Uppdragsutbildning 242 000 334 933 
Försålda tjänster 140 000 144 560 
Summa verksamhetens intäkter 580 000 554 175 
Verksamhetens kostnader     
Bidrag (medfinansiering) 125 000 244 263 
Personal konto 5000-5999 1 500 400 1 318 938 
Resekostnader 77 200 81 816 
Representation 10 000 7 845 
Lokaler 38 700 39 962 
Kurs- och konferenskostnader 44 000 91 485 
Konsult- och datatjänster 221 000 337 399 
Tele/porto 18 500 19 021 
Kontor/förbrukningsmateriel 5 000 1 738 
Marknadsföring/annonsering 100 000 85 369 
Revision 65 000 132 400 
Sobona Arbetsgivarorganisation 12 000 11 520 
Summa verksamhetens kostnader 2 216 800 2 371 756 
Avskrivningar     
Avskr maskiner och inventarier 7 000 10 944 
Summa avskrivningar 7 000 10 944 
Summa verksamhetens nettokostnader -1 643 800 -1 828 525 
Skatteintäkter    
Medlemsavgifter 1 144 000 1 144 000 
Summa skatteintäkter 1 144 000 1 144 000 
Verksamhetensresultat -499 800 -684 525 
Finansiella intäkter    
Ränteintäkter 0 0 
Summa finansiella intäkter 0 0 
Finansiella kostnader    
Räntekostnader 0 165 
Bankkostnader 5 000 4 200 
Summa finansiella kostnader 5 000 4 365 
Summa reultat före extraordinära poster -504 800 -688 890 
Årets resultat    
Årets resultat -504 800 -688 890 
Summa årets resultat -504 800 -688 890 
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 Projekten Välfärdsteknologi  Kraftsamling   
  i omsorgen Högre utbildning Kraftsamling YH 
  Budget Utfall Budget  Utfall Budget Utfall 
Intäkter              
Erhållna bidrag 1 993 528 1 529 246 472 884 472 260 575 000 444 881 
Totala intäkter 1 993 528 1 529 246 472 884 472 260 575 000 444 881 
Kostnader            
Personal 843 987 782 418 178 595 178 595 332 250 265 927 
Köp av verksamhet 783 699 555 500 267 500 266 876 114 500 31 083 
Övriga kostnader 365 842 191 328 26 789 26 789 128 250 147 871 
Totala kostnader 1 993 528 1 529 246 472 884 472 260 575 000 444 881 

 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Kommunalförbundet Partnerskap Inland-Akademi Norr bildades år 2000. Det innebär att inga 
pensionsåtaganden som avser tiden före 1998 finns. Inga större investeringar är planerade. För 
större investeringar krävs också medlemskommunernas godkännande (Förbundsordningen §6). 
Storleken på det egna kapitalet fastställdes på direktionsmötet 2017-11-23 till lägst 2,5 Mkr. Att det 
finns en buffert för kostnader i samband med en eventuell avveckling av kommunalförbundet är det 
främsta skälet till den fastställda lägsta storleken på det egna kapitalet. Det egna kapitalet uppgår i 
årsbokslutet 2021 till 2 691 110 kr. 

Balanskravs resultatet 

Årets resultat enligt resultaträkningen -688 890 kr 

reducering av samtliga realisationsvinster (-) 0 

justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet (+) 0 

justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet (+) 0  

orealiserade förluster i värdepapper (+) 0  

justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper (-) 0  

Årets resultat efter balanskravsjustering -688 890 kr 

reservering av medel till resultatutjämningsreserv (-) 0  

användning av medel från resultatutjämningsreserv (+) 0  

Balanskravsresultat -688 890 kr 
 

Kommunalförbundet åberopar en stark finansiell ställning som synnerligt skäl att inte återställa det 
negativa balanskravresultatet på 688 890 kronor med hänvisning till direktionens tidigare beslut att 
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eget kapital på 2 500 000 kronor är tillräckligt. Det egna kapitalet uppgår per 2021-12-31 till         
2 691 110 kr. 

Väsentliga personalförhållanden 

Kommunalförbundet har under året haft 4 personer anställda.  

Funktion och namn Omfattning Anställning 

Verksamhetschef Martin Bergvall 100% Tillsvidareanställd  

Administratör Gudrun Viklund 100% Tillsvidareanställd  

Projektledare Katarina Lindgren Cortés 100% Tillsvidareanställd 

Projektledare Sara Kandel 100% Projektanställning 

 

Kommunalförbundet har tecknat avtal med Fora för avtalsenliga försäkringar som avser personalen. 

Kommunalförbundet har inga andra pensionsförpliktelser utöver de som är lagstadgade eller 
förpliktade genom kollektivavtal. 

KPA Pension är kommunalförbundets försäkringsgivare för den förmånsbestämda 
tjänstepensionsförsäkringen, försäkring för pension till efterlevande och premiebefrielseförsäkring 
när det gäller långvarig sjukdom hos anställda. 

Förväntad utveckling 
 
Vi ser en positiv utveckling kring vårt arbete med tillgängliggörande av högre utbildning inför 2022. 
Dels så ser vi att regeringen ställer större krav på universitet och högskola för regional 
utbildningssamverkan och dels ser vi att det också görs en statlig utredning på yrkeshögskola och 
gemensamt antagningsförfarande. Förväntat är att Akademi Norr fortsätter att fokusera på arbetet 
med att möjliggöra högre utbildning i Akademi Norr området samt att vara en sammanhållande 
funktion för lärcentrum i medlemskommunerna men också att Akademi Norr tar ett större ansvar för 
att yrkeshögskoleutbildningar erbjuds bland medlemskommunerna och genomför 
uppdragsutbildningar enligt efterfrågan. 

Akademi Norr prognosisterar en stark tillväxt på sociala medier och i marknadsföring av högre 
utbildning samt en starkare relation med både universitet, högskola och yrkeshögskoleaktörer utifrån 
2021 års arbete för att sätta en bättre grund kring marknadsföring. 

En osäkerhetsfaktor är att kommunalförbundet inte kommer att kunna använda av det egna sparade 
kapitalet efter 2022. Detta på grund av direktionens beslut om att förbundet ska som minimum ha 
ett kapital på 2 500 000 kronor samt direktionens beslut att Akademi Norr ska bistå Kramfors 
kommun med skillnaden mellan ordinarie medlemsavgift och den temporära förhöjda 
medlemsavgiften för 2022.  
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En till osäkerhetsfaktor för 2022 är när EU:s ansökningsomgång för nästa programperiod startar. 
Detta kan påverka den planerade satsningen om en gemensam större projektansökan för att stärka 
förbundets utbildningsorganisation och kan innebära att förbundet behöver fokusera på mindre 
projektsatsningar under 2022. 

 

Verksamhetsmål 
Direktionen har inför verksamhetsåret fastslagit mål och delmål för kommunalförbundet. De nya 
verksamhetsmålen beslutades 2021-02-18 och var en del i arbetet att tydligare mäta 
måluppfyllelsen. 

I den nedanstående bedömningen redovisas måluppfyllelsen i relation till de mål som antagits av 
direktionen. 

I den fortsatta texten anges gällande målformuleringar i fet text och indikatorer med normalt typsnitt 
och bedömningarna av måluppfyllelsen i kursiv text. Avsnittet avslutas med en sammanställning i 
tabellform av måluppfyllelsen. 

Övergripande mål: Vår region erbjuder bättre förutsättningar för utbildning, utveckling och tillväxt.  

- Tydligt uttalat att uppmuntra vidareutbildning 
Ett aktivt arbete med att sprida utbildningsmöjligheter har skett via annonsering, 
pressmeddelanden, utbildningsmässa, sponsrade artiklar. 
 

- Antal ingångna avtal, projekt och samarbeten 
Två nya beviljade kompetensprojekt, samverkan med flera universitet och högskolor kring 
olika högre utbildningssatsningar, projekt eller annan samverkan. Initierat stort 
samverkansprojekt kring kompetensförsörjning med ett stort antal kommuner och regioner. 
  

- Akademi Norr och lärcentrum är en naturlig samverkanspart i frågor kopplat till högre 
utbildning regionalt, nationellt och internationellt 
Akademi Norr har under 2021 samverkat med Region Norrbotten, Region Västerbotten, 
Region Gävleborg. Flera lärcentra i Akademi Norr är samverkanspartners till 
yrkeshögskoleaktörer och universitet, högskola. Dialogmöte har förts med statssekreteraren 
till ministern för högre utbildning. Vi initierade en konferens på temat högre utbildning med 
aktörer på regional, nationell och internationell nivå. Samverkan med tyskt universitet kring 
utbildning i glesbygd. 
 

Övergripande mål: Uppnått 

 

Delmål 1: Vår region ska ha ökat sin andel medborgare med eftergymnasial utbildning.  

• Mäta antagna studenter, antal ansökningar, utbildningsnivå 
Vi ser en 26,2% minskning i antal antagna studenter till program på campus, distans och kurser 
jämfört med förra året. Antal sökande studenter till universitet och högskoleutbildningar 
minskade med 5,4% enligt statistik från Universitets och Högskolerådet (UHR). SCB:s statistik för 
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högutbildade inom arbetsför ålder för 2020 (2021 statistik släpps först i april 2022) visar på en 
medelvärdesökning av 0,5% i Akademi Norrs kommuner jämfört med året innan. Endast en av 
tretton kommuner minskar med 0,3%. 

Delmål 1 är uppnått. 

Delmål 2: Vår region ska ha ökad tillgång till eftergymnasiala utbildningar.  

1. Tillgängliggöra resurser kopplat till arbetet med högre utbildning 
Akademi Norr beviljades under 2021 två projekt: Koordinerad Kraftsamling högre utbildning samt 
Koordinerad kraftsamling YH (Yrkeshögskola) om en summa på cirka 1,5 miljon. Detta innebär att 
vi har utökade resurser i form av en utbildningssamordnare som arbetar heltid för 
medlemskommunerna kring kompetenskartläggning och samverkan kring YH-utbildningar. 

2. Aktuella kompetenskartläggningar varje år som ska ligga till underlag för organisationens arbete 
med högre utbildning 
En omfattande kompetenskartläggning genomfördes under 2021 som involverade offentlig sektor 
och näringsliv i alla 13 medlemskommunerna. Utöver detta så har Akademi Norr samverkat med 
16 kommuner till kring samma kartläggning. Detta är en bidragande faktor till den stärkta 
samverkan med YH-aktörer som resulterar i nya utbildningar. 

3. Antalet ansökningar till YH och beviljade YH-utbildningar 
Akademi Norr samverkade med totalt 8 YH-utbildningar under 2021. Under året så beviljades två 
utbildningar: Energiingenjör och Förändringsledning och digitalisering för chefer inom vård och 
omsorg. 

Delmål 2 är uppnått. 

Delmål 3: Vår region ska ha stärkt sina förutsättningar att vara attraktiv för medarbetare, studenter och 
anordnare av eftergymnasiala utbildningar.   

1 Regelbundet synliggöra utbud och tillgång till eftergymnasial utbildning. 
Flera stora insatser har genomförts under året så som utbildningsmässa med 19 000 deltagare. 
Annonseringskampanjer, tidningsartiklar, TV-nyheter och radioinslag. Över en miljon annonsvisningar 
till medlemskommunerna. 

2 Mäta antalet examensarbeten som genomförs. 
Akademi Norrs arbete med examensarbete under 2021 har ej påbörjats. 

3 Stötta universitet/högskola/YH-studenter i kommunerna. 
Flera insatser under året har genomförts för att stötta universitet, högskola och YH-studenter inom 
Akademi Norrs kommuner. Exempel på detta är arbetet med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 
med medicinska fakulteten, samverkansavtal med Lernia, Medlearn för att kunna stötta studenter 
som utbildar sig. 

4 Antal attraktivitetspaket/satsningar som kommunerna har mot studenter inom högre utbildning 
Majoriteten av Akademi Norrs kommuner har nu börjat erbjuda kostnadsfritt boende för 
sjuksköterskestudenter. Flera kommuner samverkar dessutom via Akademi Norr med 
utbildningsaktörer där lärcentralokaler tillgängliggörs för högre studier. 
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5 I samtliga medlemskommuner finns välfungerande lärcentrum och bra teknik för 
kompetensutveckling som är tillgänglig för alla. 
Samtliga medlemskommuner har välfungerande lärcentrum med bra teknik och kompetensutveckling 
som är tillgänglig för alla. Projektet Välfärdsteknik i omsorgen erbjuder personal kompetensutveckling 
och utbildningsmöjligheter via webb och lärcentrum. 

Delmål 3 är uppnått. 

Horisontella mål   

I Akademi Norrs arbete ska ingen individ diskrimineras utifrån härkomst, religion, kön, ålder, 
sexualitet, politisk tillhörighet eller socioekonomisk bakgrund. Akademi Norr arbetar aktivt för att 
bygga kapacitet och synliggöra möjligheter och utmaningar.  

Vi följer utbildningsskillnaderna mellan män och kvinnor för högre utbildning där det är stora 
skillnader mellan könen och är ur ett könsperspektiv också medvetna om vilken typ av utbildningar vi 
bidrar med samt hur vi kommunicerar ut budskap så att det ska vara tillgängligt för alla. En viktig 
pusselbit har varit att samverka med Företagarna för att även nå små och medelstora företag. I våra 
projekt arbetar vi aktivt för att ingen individ ska diskrimineras utifrån någon diskrimineringsgrund. 

Horisontella mål är delvis uppnått. 

Mål: Måluppfyllelse: 
Vår region erbjuder bättre förutsättningar för 
utbildning, utveckling och tillväxt 

Uppnått 

  
Delmål:  
Vår region ska ha ökat sin andel medborgare 
med eftergymnasial utbildning. 

Uppnått 

Vår region ska ha ökad tillgång till 
eftergymnasiala utbildningar. 

Uppnått 

Vår region ska ha stärkt sina förutsättningar att 
vara attraktiv för medarbetare, studenter och 
anordnare av eftergymnasiala utbildningar. 

Uppnått 

  
Horisontella mål:   
I Akademi Norrs arbete ska ingen individ 
diskrimineras utifrån härkomst, religion, kön, 
ålder, sexualitet, politisk tillhörighet eller 
socioekonomisk bakgrund. Akademi Norr arbetar 
aktivt för att bygga kapacitet och synliggöra 
möjligheter och utmaningar. 

Delvis uppnått 
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Finansiella mål 
 

Mål Utfall 2021 Måluppfyllelse 
Verksamheten ska bedrivas 
inom tilldelad  budget 

Resultat -688 890 kr Resultatet överstiger 
tilldelad budget med      
184 090 kr. Målet har inte 
uppfyllas. 

Inte uppta långfristiga lån för 
förbundets verksamhet 

Inga lån Målet bedöms uppfyllas. 

Det egna kapitalet ska uppgå 
till minst 2,5 Mkr 

Per 2021-12-31 bedöms eget 
kapital uppgå till 2,6 Mkr 

Målet bedöms uppfyllas 

 

Kommunalförbundets resultat för 2021 är negativt med 688 890 kr. Till budgeten för 2021 togs ett 
beslut av direktionen att kommunalförbundet ska fortsätta sin nysatsning på att arbeta mot bättre 
samordning med högskolor, universitet samt YH-anordnare samt att arbeta vidare med varumärket 
Akademi Norr mot universitets- och YH-studenter. Med hänvisning till att egna kapitalet inte får 
understiga 2 500 000 kronor beslutade direktionen att använda av eget kapitalet för dessa 
satsningar.  
 
 

Finansiella rapporter 
 

Resultaträkning 
  Not Bokslut Bokslut Budget 
    2021 2020 2021 
Verksamhetens intäkter 1 2 974 311 1 254 180 580 000 
Verksamhetens kostnader 2 -4 782 705 -2 692 685 -2 216 800 
Avskrivningar 3 -19 116 -11 814 -7 000 
Verksamhetens nettokostnader   -1 827 510 -1 450 319 -1 643 800 
Medlemsavgifter   1 144 000 1 110 704 1 144 000 
Generella statsbidrag och utjämning   0 0 0 
Verksamhetens resultat   -683 510 -339 615 -499 800 
Finansiella intäkter  0 0 0 
Finansiella kostnader 4 -5 380 -3 550 -5 000 
Resutalt efter finansiella poster   -688 890 -343 165 -504 800 
Extraordinära poster   0 0 0 
Årets resultat   -688 890 -343 165 -504 800 
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Balansräkning 
  Not Bokslut Bokslut 

    2021 2020 
Anläggningstillgångar       
Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar   0 0 
Maskiner och inventarier   35 805 40 971 
Övriga materiella tillgångar   0 0 
Finansiella tillgångar   0 0 
Summa anläggningstillgångar 5 35 805 40 971 
        
Omsättningstillgångar       
Förråd, lager och exploateringsfastigheter   0 0 
Kortfristiga fordringar 6 763 210 496 516 
Kassa och bank   3 536 295 3 357 768 
Summa omsättningstillgångar   4 299 505 3 854 284 
        
Summa tillgångar   4 335 310 3 895 255 
        
Eget kapital       
Ingående eget kapital   3 380 000 3 723 165 
Årets resultat   -688 890 -343 165 
Summa eget kapital   2 691 110 3 380 000 
        
Skulder       
Långfristiga skulder   0 0 
Kortfristiga skulder 7 1 644 200 515 255 
Summa skulder   1 644 200 515 255 
        
Summa eget kapital och skulder   4 335 310 3 895 255 
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Kassaflödesanalys 
 

  Not Bokslut Bokslut 
    2021 2020 
Den löpande verksamheten       
Årets resultat   -688 890 -343 165 
Av- och nedskrivningar som belastat resultatet 3 19 116 11 814 
Kassaflödets förändring i rörelsekapitalet   -669 774 -331 351 
        
Ökning (-)/minskning (+) förråd   0 0 
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar   -266 694 -374 583 
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder   1 128 945 307 249 
Kassaflöde från förändring i rörelsekapitalet   862 251 -67 334 
        
Investeringsverksamheten       
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 5 -13 950 -47 784 
Försäljning av inventarier  0 3 500 
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -13 950 -44 284 
        
Finansieringverksamheten       
Utlåning (-)/ upplåning (+)   0 0 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   0 0 
        
Årets kassaflöde   178 527 -442 970 
Likvida medel vid årets början   3 357 768 3 800 738 
Likvida medel vid årets slut   3 536 295 3 357 768 
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Noter 
 

Redovisningsprinciper 
 
Delårsrapporten är upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 
samt Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer. 
 
Intäkter 
 
Medlemsavgifter redovisas för det år det avser. 
Projektintäkter redovisas i den mån de blivit förbrukade. Ej förbrukade medel periodiseras som 
förutbetald intäkt. Projektintäkter som inte erhållits men som avser perioden tillgodoförs perioden 
och periodiseras som upplupen intäkt 
 
Materiella anläggningstillgångar och avskrivningar 
 
Materiella anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde minus avskrivning och eventuell 
nedskrivning. Avskrivning sker linjärt för samtliga anläggningstillgångar som är utsatta för 
värdeminskning. 
 
Följande avskrivningstider tillämpas: 
Maskiner och inventarier 3-5 år 
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Not   Bokslut Bokslut Budget 
    2021 2020 2021 
1 Verksamhetens intäkter       
  Projektintäkter 2 419 598 925 925 0 
  Uppdragsutbildningar 334 933 73 217 242 000 
  Försålda tjänster  144 560 193 201 140 000 
  Övrigt 75 220 61 837 198 000 
  Summa 2 974 311 1 254 180 580 000 
  Varav projekt 2 420 147 925 925 0 
  Kommunalförbundet 554 164 328 255 580 000 
          
2 Verksamhetens kostnader       

  
Bidrag till 
medlemskommuner/projekt 244 263 48 348 125 000 

  Löner och sociala avgifter 2 339 965 1 672 120 1 500 400 
  Pensionskostnader 206 643 - - 
  Resekostnader 100 252 140 292 77 200 
  Representation 12 181 4 872 10 000 
  Lokalhyror 84 237 42 113 38 700 
  Kurs- och konferenskostnader 137 227 57 448 44 000 
  Konsult- och datatjänster 1 328 614 530 433 221 000 
  Tele/porto 32 024 20 693 18 500 
  Kontors- och förbrukningsmaterial 2 871 9 991 5 000 
  Datatillbehör 28 807 19 861 0 
  Marknadsföring/annonsering 121 701 72 054 100 000 
  Revision 132 400 63 000 65 000 
  Medlemsavgifter 11 520 11 460 12 000 
  Summa 4 782 705 2 692 685 2 216 800 
  Varav projekt 2 410 949 921 838 0 
  Kommunalförbundet 2 371 756 1 770 847 2 216 800 
          
3 Avskrivningar       
  Maskiner och inventarier -19 116 -11 814 -7 000 
  Summa -19 116 -11 814 -7 000 
          
4 Finansiella kostnader       
  Räntekostnader checkkredit 165 213   
  Dröjsmålsräntor 625 0   
  Bankkostnader 4 590 3 337 5 000 

  Summa 5 380 3 550 5 000 
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Not   Bokslut Bokslut 
    2021 2020 
5 Anläggningstillgångar     
  Ingående anskaffningsvärde 683 105 644 880 
  Årets anskaffning 13 950 47 784 
  Årets utrangering/försäljning 0 -9 559 
  Utgående anskaffningsvärde 697 055 683 105 
        
  Ingående avskrivningar -642 134 -636 379 
  Årets avskrivning -19 116 -11 814 
  Årets utrangering/försäljning 0 9 559 
  Utgående ack avskrivningar -661 250 -642 134 
  Bokfört värde 35 805 40 971 
        
6 Fordringar     
  Kundfordringar 41 294 4 466 
  Skattekonto 84 668 37 972 
  Momsfordran 92 675 19 559 
  Förutbetalda kostnader 28 800 67 009 
  Upplupna intäkter 511 169 361 344 
  Interimsfordringar automat 4 604 6 166 
  Summa 763 210 496 516 
        
7 Kortfristiga skulder     
  Leverantörsskulder 416 470 78 302 
  Utgående moms 33 918 89 624 
  Preliminär skatt 46 873 40 687 
  Preliminär löneskatt 58 972 46 590 
  Semesterlöneskuld 87 037 36 457 
  Beräknad lagstadgad arbetsgivaravgift 49 347 42 212 
  Beräknade pensionsavgifter 77 000 53 000 

  Förutbetalda intäkter 874 583 128 383 
  Summa 1 644 200 515 255 
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Driftredovisning 
 

  Intäkter Kostnader Budgetavvikelse 

I tkr Innev år Budget Föreg år Innev år Budget Föreg år Intäkter Kostnad 

Kommunalförbundet 1 698 1 724 1 438 2 372 2 217 1 771  26 -155 

Projektverksamhet 2 420 3 041 926 2 411 3 041 922  621 630 

Justerat för 
medlemsavgifter -1 144  1 144 -1 110 0  0 0  0 0 

Avskrivningar 0 0 0 19 7 12  0 -12 
Summa 
verksamhetens 
nettokostnader 
enligt 
resultaträkningen 2 974 3 621 1 254 4 802 5 265 2 705 647 463 

 

Investeringsredovisning   

Kommunalförbundet har gjort investeringar till en summa av 13 950 kronor under perioden. Årets 
investeringar avser datautrustning som routrar, dataskärm och grönskärm till personalen. Dessa 
investeringar överensstämmer inte med fastställd budget då de inte budgeterats för 2021. 
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§ 32 Ansvarsfrihet 2021 Kommunalförbundet Partnerskap 
Inland Akademi Norr 
Diarienummer: BN 2022/195 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Bildningsnämndens beslut 
Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 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 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akademi Norr 

Bildningsnämnden 

Dokumenttyp 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Sammanträdesdatum 
2022-06-01 

Mötets diarienummer 
BN 2022/6 
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§ 98 Ansvarsfrihet 2021 Kommunalförbundet Partnerskap 
Inland Akademi Norr 
Diarienummer: KS 2022/262 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen väljer att inte yttra sig i ärendet och överlämnar därmed 
ärendet till kommunfullmäktige för beslut. 

Ärendet 
Beredning av ärenden och kommunstyrelsens roll 

Kommunallagen (kap 5) reglerar hur ärenden som kommunfullmäktige 
beslutar om ska beredas. 26 § Innan ett ärende avgörs av fullmäktige, ska 
det ha beretts antingen av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör 
eller av en fullmäktigeberedning.  

28 § Styrelsen ska alltid ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som har beretts 
av en annan nämnd eller av en fullmäktigeberedning.  

Styrelsen ska lägga fram förslag till beslut i ett ärende, om inte någon 
annan nämnd eller en fullmäktigeberedning har gjort det.  

När det gäller det aktuella beslutet om ansvarsfrihet för Partnerskap Inland 
Akademi Norr för 2021 innebär kommunallagen att kommunstyrelsen har 
rätt att yttra sig men inte någon skyldighet att göra så. Bildningsnämndens 
beslut går således direkt till kommunfullmäktige och ett eventuellt yttrande 
från kommunstyrelsen blir ett beslutsunderlag till det 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 §32 Ansvarsfrihet 2021 
Kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr 

Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Sammanträdesdatum 
2022-09-13 

Mötets diarienummer 
KS 2022/14 
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Parkeringsstrategi för Kramfors stad 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Förslag till 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 
inkommit några synpunkter. I övrigt så har dokumentet tagits fram i 

Kommunledningsförvaltningen 

Dokumenttyp 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
Datum 
2022-08-18 

Diarienummer 
KS 2022/349 
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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.  

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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Parkeringsstrategi för Kramfors stad 

1 Inledning 

 Bakgrund 

I Kramfors stad finns i dag många markparkeringar som breder ut sig med väl tilltagna storlekar, och 

flera arbetsplatsparkeringar ianspråktar central mark. Det förekommer även att anställda i centrum 

nyttjar stadens många avgiftsfria besöksparkeringar under arbetstid. Detta försämrar tillgängligheten 

för de som behöver nå olika verksamheter i staden, de som ska handla eller av annan anledning är på 

besök i stadskärnan. God tillgänglighet är av särskild betydelse då det främjar handeln och ökar 

stadens attraktivitet.  

 

Biltrafik genererar utsläpp, buller och inverkar negativt på folkhälsan i förhållande till alternativ som 

gång-, cykel- och kollektivtrafik. Kramfors kommun har i många mål- och styrdokument uttryckt 

ambitioner om att arbeta för en förbättrad folkhälsa såväl som för ett mer hållbart samhälle. Då det är 

enkelt och gratis att parkera i Kramfors stad, oavsett ärende, förblir dock bilen vanligen 

förstahandsvalet framför mera klimatsmarta färdsätt.  

 

I en stadskärna möts många olika intressen och det är ofta svårt att få marken att räcka till för allt. I 

dag finns exempelvis ett bostadsbyggnadsbehov i centrala delar av Kramfors stad. Det är dock ont 

om byggbara tomter i sådana lägen. Samtidigt upptas värdefull central mark av 

arbetsplatsparkeringar. Dessa gapar tomma under stora delar av dygnet och saknar då helt 

användning. Detta är ett ineffektivt nyttjande av mark.  

 

Olika verksamheter etablerar sig därtill med jämna mellanrum i staden. Avsaknaden av 

parkeringsplanering försvårar bedömningen av parkeringsbehov i kommunens detaljplanearbete, 

oavsett stadsbyggnadsprojekt.  

 

Dagens parkeringssituation fungerar sammanfattningsvis långt ifrån optimalt. Bristen på reglering 

och parkeringsplanering förhindrar en önskvärd utveckling inom en rad områden.  

 

Kramfors kommun och Krambo äger en stor del av bilparkeringarna i Kramfors stad, och har därför 

en stor rådighet över såväl utbud som nyttjande. Enligt Plan- och bygglagen har kommunen ett 

övergripande ansvar för parkeringsplanering. Detta brukar ta sig uttryck i en parkeringsstrategi. 

Kramfors kommun har tidigare inte haft någon parkeringsstrategi eller parkeringsnorm vilket 

bidragit till att bedömningar av parkeringsbehov gjorts utifrån respektive tjänstepersons bedömning. 

Ovan beskriven problematik och brister har föranlett framtagandet av denna parkeringsstrategi. Det 

finns ett behov av att ta ett helhetsgrepp över stadens bilparkeringar.  

 Syfte  

Syftet med parkeringsstrategin är att beskriva strategier för hur arbetet med parkeringar i Kramfors 

stad ska bedrivas för att förbättra parkeringssituationen. Parkeringsstrategin ska också ge vägledning 

för hur parkeringar ska hanteras i kommande plan- och byggprocesser vid ny- och ombyggnation.  



Kramfors kommun 
Datum 

2022-01-20 
      

KS 2022/349 
Sida 

4(12) 
 

Parkeringsstrategi för Kramfors stad 

 Relaterade dokument 

1.3.1 Fördjupad översiktsplan för Kramfors stad (FÖP) 

Kommunfullmäktige antog FÖP för Kramfors stad år 2016. Denna plan ska vägleda utvecklingen av 

mark, vatten och den byggda miljön i centralorten. 

 

Enligt FÖP ska hållbar utveckling, barn och ungdomar, jämställdhet, folkhälsa och tillgänglighet 

utgöra utgångspunkter för planering i staden. Det finns även ställningstaganden om att förtäta staden 

och om att omfördela arbetsplatsparkeringar.  

 

Parkeringsstrategin kommer att bidra till att öka tillgängligheten till staden för besökare såväl som att 

minska bilanvändandet till förmån för andra färdsätt. Strategin kommer även beakta 

ställningstagandet om att omfördela arbetsplatsparkeringar till förmån för besökare, och är en del av 

verkställandet av detta ställningstagande. Framtagandet av denna parkeringsstrategi bedöms vara helt 

i enlighet med FÖP.  

1.3.2 Program för ekologisk hållbarhet 

Kommunfullmäktige antog Program för ekologisk hållbarhet år 2019. Programmet är styrande för 

kommunens alla verksamheter och bolag och syftar till att vägleda kommunens arbete för ett hållbart 

samhälle.  

 

Programmet anger en strategi om att kommunen ska ställa om till ett hållbart transportsystem. Detta 

innebär att samhällsplaneringen ska skapa långsiktiga infrastrukturella förutsättningar för minskade 

utsläpp av växthusgaser och minskat transportbehov. Hållbara resor inom kommunorganisationen 

och i samhället anges också ska främjas.  

Parkeringsstrategin beaktar programmets innehåll. 

2 Utgångspunkter 

Nedan presenteras ett antal utgångspunkter för parkeringsstrategin. Utgångspunkterna utgörs av 

behov som bedöms behöva tillgodoses, eller värden som bör uppnås via parkeringsplanering.  

 Hållbarhet och folkhälsa 

Parkeringsstrategin bör skapa förutsättningar för att hållbara färdsätt kan konkurrera med 

användandet av bilen. Tillvägagångssätt bör presenteras som på sikt kan leda till minskade utsläpp av 

växthusgaser, mindre luftföroreningar och buller och som främjar en mer fysiskt aktiv vardag. 

Detta kräver incitament som möjliggör att fler går, cyklar eller åker kollektivt till sin arbetsplats. 

Likaså att fler väljer bort bilen vid ärenden i stadskärnan. I synnerhet bör de korta bilresorna försöka 

reduceras.  
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Parkeringsstrategi för Kramfors stad 

 Tillgänglighet och attraktivitet 

Samtidigt som parkeringsstrategin bör styra i en hållbar riktning behöver den också säkerställa att 

centrum är tillgängligt för dem som inte kan välja bort bilen. Kramfors stad ska vara inbjudande för 

alla besökare och för alla boende som behöver nå verksamheter, handel eller andra målpunkter i 

centrum. Detta är en förutsättning för näringslivsutveckling och en attraktiv stad som människor 

väljer att besöka.  

Parkeringsstrategin behöver följaktligen föreslå åtgärder som säkerställer ett gott utbud av 

besöksparkeringar som nyttjas ändamålsenligt, en god omsättning på parkeringsplatserna, samtidigt 

som det skall vara enkelt att få parkera så lång tid som ett besök i centrum kräver. 

 Stadsbyggnad och utveckling 

Det finns, som tidigare nämnts, ett behov av att förtäta centrala delar av Kramfors stad med 

flerbostadshus. Parkeringsstrategin behöver förhålla sig till detta faktum och presentera 

tillvägagångssätt för att frigöra yta för en sådan utveckling. En parkeringsnorm behövs för att 

vägleda efterföljande planering och byggande, exempelvis vid upprättande av översiktsplan, 

detaljplaner, markanvisnings- och exploateringsavtal med mera. Detta är ett viktigt verktyg för att 

hantera framtida stadsbyggnadsprojekt, och behöver hanteras i parkeringsstrategin. 

Nedan presenteras hur parkeringar ska hanteras i kommande plan- och byggprocesser och 

tillvägagångssätt för hur arbetet med parkeringar ska bedrivas i Kramfors stad. 

3 Parkeringsnorm vid om- och nybyggnationer  

Parkeringsnormen redogör för hur parkering ska ordnas vid ny- eller ombyggnation. Den anger 

parkeringstal för hur många parkeringsplatser som ska anläggas i förhållande till antal lägenheter, 

anställda eller tillkommande exploateringsyta. Kramfors tätort är indelad i två zoner mellan vilka 

parkeringstalen kan variera. Ny- eller ombyggnation i gränslandet mellan zonerna kräver särskilda 

avvägningar. Följande parkeringsnorm är en maximinorm och ska tillämpas i plan- och 

byggprocesser i Kramfors stad. 
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Parkeringsstrategi för Kramfors stad 

 

I kartan ovan visas områdesindelningen. Zon A representerar centrum med närområde och Zon B 

representerar övriga delar av tätorten. Notera att gränsen mellan Zon A och Zon B inte är exakt utan 

en avvägning måste göras i varje enskilt fall. 

 Bostäder 

I tabellen nedan redovisas normen för parkeringar vid ny- och ombyggnation av flerbostadshus. Vid 

nybyggnation av ett flerbostadshus i Zon A förväntas behovet av parkeringar inte vara lika stort som 

om motsvarande hus byggs i Zon B. Att bosätta sig i ett centralt läge innebär att tillgänglighet till 

service, kommunikationer och utbud är god vilket betyder att behovet av bil minskar. I zon A kan 

även gäster använda någon av centrums allmänna besöksparkeringar (mot kostnad). Vad gäller zon B 

ökar behov av både bostads- och besöksparkering. Därför tillåter p-normen också fler parkeringar. 

 

Bpl/lägenhet Zon A Zon B Kommentar 

Flerbostadshus 0,8 1,1 Ev. 

gästparkering 

ska ingå i 

normen 

 

Exempel: Om det centralt belägna (Zon A) flerbostadshuset ”Monarken”, uppfört 2019, skulle 

byggas idag så skulle de 24 lägenheterna generera ett behov om 19 bilplatser i Zon A. Om det istället 

skulle byggas i Zon B skulle det generera ett behov om 26 bilplatser. 

Monarken är utrustad med 22 bilplatser varav 19 är under carport. 
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 Förskola och skola 

Nedan redovisas parkeringstalen för förskola, grundskola och gymnasium. Principen är att en centralt 

belägen skola behöver färre parkeringar än en skola som ligger mer perifert. Parkeringsnormen 

bygger på en antagen personaltäthet och uttrycks i antalet bilplatser per 1000 kvadratmeter bruttoyta. 

Om personaltätheten förväntas vara högre eller lägre så bör värdet beräknas om.  

Bpl/1000 BTA Zon A,  

Anställd+ 

Besökare 

Zon B,  

Anställd+ Besökare 

Kommentar 

Förskola och 

fritidshem 

10 + 7  12 + 8 15 anställda och 10 besökare per 

1000BTA 

Grundskola o 

Gymnasium 

7 + 3 8 + 3 10 anställd och 5 besökare per 1000BTA 

 

Exempel: Om Skarpåkersskolan och förskolorna Sidensvansen och Kryddan skulle byggas idag enl. 

normen som beskrivs ovan så skulle parkeringsplaneringen utgå från behovsberäkningen i 

nedanstående tabell. Det totala antalet parkeringsbehovet är alltså 51st bilplatser. Området byggdes 

om under 2013 och efter det finns 8 besöksparkeringar/angöringsplatser vid Sidensvansen/Kryddan 

och ca 7 angöringsplatser + 9 besöksparkeringar utanför Skolan. Totalt finns alltså 24 

besöksparkeringar och därtill 18 arbetsplatsparkeringar vid skolan vilket totalt är 42 parkeringar. P-

normen skulle i detta fall innebära ytterligare 9st parkeringsplatser i området. 

 

P-normen i detta fall bygger på antagandet att personaltätheten är 15 anställda per 1000 BTA 

förskola och 10 per 1000 BTA skola, d.v.s. 11,55 anställda i förskolan och 32,5 anställd i 

skolverksamheten, totalt 44 anställda. Eftersom beräkningen förslår 35 platser så antas att 80 % av de 

som arbetar i området behöver en arbetsplatsparkering 

 

Vad gäller själva besöksparkeringen så behövs det göras en särskild utredning som tittar på hur stor 

andel av besöksparkeringen som ska vara av typen angöring. En angöring innebär att VH stannar till 

i en angöringsficka och släpper av sina barn, utan att parkera bilen. När skolan startar och slutar är 

behovet av besöksparkering som störst och då behövs stor omsättning bland de som hämtar och 

lämnar så att parkeringsbehovet inte blir större än vad som är beräknat i denna p-norm. Övriga tider 

är i regel efterfrågan låg.  

 

 Arb. 

parkering 

Bes.parkering Summa 

Skolan (3250BTA) 26 9,75 35,75 

Sidensvansen (320BTA) 3,84 2,56 6,4 

Kryddan (450BTA) 5,4 3,6 9 
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 Handel  

 Zon A Zon B Kommentar 

Dagligvaruhandel 25+4/1000 m2 BTA 40+6/1000 m2 BTA Besökare+Anställda 

Sällanköpshandel 0,6/Besökare per 

dimensionerande timme 

0,9/Besökare Utreds vid varje tillfälle – 

vägledande värde 

 

På Coop finns ungefär 100 parkeringsplatser inklusive arbetsplatsparkering. Enligt parkeringsnormen 

skulle parkeringsbehovet vid nybyggnation vara 78 st. i Zon B skulle antal parkeringar som högst 

vara 124 st. ICA har ca 110 parkeringsplatser och skulle vid nybyggnation vara 60st. 

 Kontor 

Kontor kan utformas på olika sätt. P-normen nedan utgår från att varje anställd kräver 25 

kvadratmeter kontorsyta. Utifrån detta ryms 40 anställda per 1000 m2 kontor. För kontor placerade 

centralt, ska behovet utgå från att 70% behöver parkeringsplats vilket motsvarar 28/1000m2 BTA. 

Det centrala läget ska möjliggöra att en större andel än i Zon B kan åka kollektivt eller promenera till 

kontoret. I zon B beräknas 88% av de anställda behöva en parkeringsplats. 

 Zon A Zon B Kommentar 

Kontor 28/1000 m2 BTA 35/1000 m2 BTA 

 

40 anställda per 1000 m2 = 

25m2 per anställd 

Om det förväntas bli högre 

eller lägre antal anställda 

per kvadratmeter bör 

behoven räknas om 

 

 Övriga verksamheter 

 Zon A Zon B Kommentar 

Restaurang 25+10bpl/1000 m2 BTA 40+10bpl/1000 m2 BTA 

 

Beräknat på 10 anställda 

och 70 gäster per 1000 m2 

Idrottsanläggning 0,3bpl/besökare 0,4bpl/besökare Utgår från genomsnittligt 

besöksantal.  

 

Exempel: Kramfors IP är lokaliserat i Zon A. Vid ombyggnation av antalet parkeringsplatser 

beräknas behovet utifrån behovstabellen ovan. Om dimensionerande besöksantal antas vara 400 så 

uppstår ett behov av 120 parkeringsplatser. I dagsläget finns endast 50 parkeringar invid IP men 

behovet täcks genom bland annat samnyttjande av arbetsplatsparkeringar vid kulturskolan. 
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 Gångavstånd till parkering 

Följande maximala gångavstånd mellan parkering och målpunkt ska vara vägledande vid 

lokaliseringar och omlokaliseringar av parkeringar i Kramfors stad: 
 

Tabell 2. Rimligt gångavstånd mellan parkeringsplats och målpunkt i Kramfors stad 

Parkeringstyp Rimligt 

gångavstånd 

(faktisk väg) 

Funktionsnedsatt 25 meter 

Angöring* 75 meter 

Besöksparkering 

(butik och verksamhet) 

200 meter 

Pendlarparkering 200-300 meter 

Boendeparkering 

(samt gäster till boende) 

300 meter 

Arbetsplatsparkering 600 meter 

Idrottsanläggning 600 meter 

*Ett kortvarigt uppehåll med ett fordon för på- och avlastning 

 

Om parkeringsbehovet inte kan lösas inom fastighet vid nyproduktioner av flerbostadshus eller 

verksamheter i centrum kan exploatörer erbjudas att hyra parkeringar på annan plats. De gångavstånd 

som presenteras ovan ska vara vägledande för detta. På obebyggda tomter gäller enligt Plan- och 

bygglagen (2010:900) 8 kap. 9 § att friyta för lek ges företräde framför parkering, det samma gäller i 

skälig utsträckning för bebyggda tomter.  

För besöksparkeringar till bostäder och verksamheter ska parkeringsplatser för rörelsehindrade alltid 

anordnas. Vid om- och nybyggnation av parkeringsplatser ska minst en parkeringsplats märkas ut 

som handikapparkering och 3 % av det totala antalet parkeringsplatser anpassas för rörelsehindrade. I 

varje enskilt fall bör en rimlighetsbedömning göras utifrån de kontextuella förutsättningarna, vilka 

kan variera stort inom staden. För större projekt, besöksanläggningar och lokaler såsom 

vårdinrättningar, myndigheter, köpcentra och rekreationsområde ska behovet av fler platser 

övervägas. Antal parkeringsplatser för personer med nedsatt rörelseförmåga beräknas utifrån 

gällande parkeringsnorm och påverkas inte av reduktioner. 

Exploatörer, oavsett parkeringstyp, bör även uppmanas anordna väderskyddade cykelparkeringar 

med möjlighet till ramlåsning och laddplatser för elbilar vid byggnation av parkeringar. 

Cykelparkeringar bör i första hand förläggas närmare målpunkt än bilparkeringar. Vid nybyggnation 

av flerbostadshus bör exploatörer även uppmanas att se över möjligheter till inrättande av bilpool.  
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4 Strategi för parkering 

Nedan redovisas olika strategier som rör parkeringar i Kramfors stad. 

 Ökat samnyttjande och restriktiv hållning till utökningar av parkeringar i centrum  

Kramfors kommun bör anta ett restriktivt förhållningssätt till nyetablering eller utbyggnad av 

parkeringsplatser i Kramfors stad. I första hand bör befintliga parkeringsytor omfördelas eller 

samnyttjas. Samnyttjande innebär att en parkeringsplats kan nyttjas av flera användare om dessa gör 

anspråk på platsen vid olika tider på dygnet. Exempelvis är samnyttjande aktuellt i anslutning till 

samlingslokaler eller idrottsanläggningar där parkeringsbehovet kan vara särskilt högt vid större 

evenemang.  

 Införa tid- och avgiftsregleringar på besöksparkeringar  

I Kramfors stad ska de oreglerade besöksparkeringarna minimeras. Ambitionen är att införa en 

enhetlig lösning som reglerar tid och avgift på samtliga besöksparkeringar. Regleringen ska vara 

tydligt skyltad och spegla parkeringsefterfrågan i olika delar av staden. Högst avgift och kortast tid 

bör införas på de mest attraktiva platserna för att få hög omsättning och god tillgänglighet. En digital 

lösning är att föredra, dels för att förenkla parkeringskontroll under vintern, dels för att underlätta för 

stadens besökare.  

 Upplåta husbilsparkeringar i centrum   

Ådalshallens parkering är mestadels fri från kantsten vilket gör att längre fordon skulle kunna 

parkera här. Från Ådalshallens parkering nås Ica, Coop, Apoteket och Systembolaget inom 200 

meters gångavstånd. Till Gallerian är avståndet kortare än 300 meter. Dessutom är beläggningen på 

Ådalshallens parkering ofta lägre sommartid då skolans verksamhet är liten. En upplåtelse av ett 

antal husbilsplatser bör ske på befintliga parkeringsplatser. En tillhörande skyltning bör även 

tillkomma.  

 Flytt av arbetsplatsparkeringar till förmån för besöksparkeringar eller 
bostadsbyggande 

Befintliga centralt belägna arbetsplatsparkeringar ska flyttas till mindre centrala lägen. Detta ska 

genomföras när det uppstår ett behov av att ta fram en detaljplan för bostäder på mark som används 

som arbetsplatsparkering. I de fall det uppstår ett behov av att ta fram en detaljplan för bostäder på 

mark som används som besöksparkering ska besöksparkeringen, vid behov, flyttas till en central 

arbetsplatsparkering, och arbetsplatsparkeringen följaktligen flyttas till ett mindre centralt läge. I 

begreppet arbetsplatsparkering ingår inte parkeringsplatser avsedda för kommunala poolbilar vilka 

behöver finnas tillgängliga i närhet till arbetsplatsen i fråga.  

 Ta bort diffusa parkeringsytor 

I dag finns ett antal diffusa parkeringsytor i Kramfors stad. Med diffusa parkeringsytor menas 

oreglerade ytor som saknar formella anordningar (de utgörs ofta enbart av en grusad yta). Dessa ytor 

är oftast oplanerade och uppfyller inget formellt parkeringsbehov.  
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De grusade ytorna påverkar utseendet av stadsmiljön negativt. Därtill försvårar sådana ytor 

implementeringen av andra strategier, som exempelvis införandet av regleringar och flytt av 

arbetsplatsparkeringar. Så länge det finns oreglerade, diffusa parkeringsytor i centrala lägen kommer 

dessa väljas framför reglerade parkeringar på annan plats. De diffusa parkeringsytorna i Kramfors 

stad ska följaktligen tas bort. Borttagandet behöver föregås av en bedömning av det faktiska behovet 

av parkeringen i enlighet med kommunens parkeringsnorm.  

 Gröna och klimatanpassade parkeringar 

Parkeringsytor behöver vara anpassade till de pågående klimatförändringarna, som innebär ökade 

värmeböljor och skyfall. Detta innebär att större parkeringsytor inte kan utgöras av enbart en 

asfalterad yta. Det är angeläget att dessa parkeringsytor inrymmer grönska i form av träd, buskar, 

regnbäddar eller annan form av vegetation som bidrar till skugga, en fördröjning av dagvattnet och 

förhöjda estetiska värden. En uppdelning bör ske så att grönska är jämnt utspritt över 

parkeringsområdet. I Kramfors stad ska minst 15 % av parkeringsytor utgöras av grönska. Detta 

gäller både vid om- och nybyggnation av parkeringar.  

 

Befintlig vegetation ska behållas i så hög utsträckning som möjligt om en grönyta behöver 

ianspråktas för nybyggnation av parkering.   

 Investera i laddinfrastruktur och cykelparkeringar 

Laddstationer ska kontinuerligt byggas ut för kommunala arbetsplatsparkeringar, besöksparkeringar 

och boendeparkeringar. Från och med 2021 ställs i Plan- och byggförordningen krav på upprättande 

av laddpunkter för vissa nyetablerade byggnader, eller krav på förberedande åtgärder för framtida 

etablering av laddinfrastruktur. Retroaktiva krav gäller även för somliga befintliga byggnader.  

Laddinfrastrukturen ska oavsett placering vara tillgänglighetsanpassad, vilket innebär att 

parkeringsrutornas storlek, kantsten och höjd på laddare ska beaktas. Detsamma gäller för 

cykelparkeringar som är ett prioriterat färdsätt framför bilen. 

 Parkeringsytor ska vara trafiksäkra och trygga  

Vid parkeringar ska trafiksäkerhetsaspekter alltid beaktas och åtgärder för att minska risker vidtas. 

Detta inbegriper angöringsplatser med god belysning och sikt, beaktande av gång- och 

cykeltrafikanter samt lösningar som inte kräver backning mot trafikerad gata. Detta kan också kräva 

åtgärder längs färdvägar mellan parkeringar i mindre centrala lägen och målpunkter, för att 

säkerställa trafiksäkerhet och trygghet.  

 Väl anordnade parkeringar  

Parkeringar ska vid om- eller nybyggnation uppnå en god standard, utöver införandet av grönska och 

beaktandet av trygghet och trafiksäkerhet. Parkeringar behöver vara väl planerade. Ytorna ska vara 

hårdgjorda och inrymma parkeringsrutor, de ska vara väl avgränsade med kantsten, räcken eller 

plank. Förutsättningarna för drift, däribland snöröjning, renhållning och allmän skötsel, ska vara 
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goda. Belysningen ska inte skapa ljusföroreningar och armaturer med god estetisk utformning som 

passar in med omgivningen ska väljas.  
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Aktualiseringsbeslut för renhållningsordning med 
avfallsplan och renhållningsföreskrifter för Kramfors 
kommun 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Förslag till 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. 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 

Beslutet skickas till 
Tekniska avdelningen 

Kommunledningsförvaltningen 

Dokumenttyp 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
Datum 
2022-08-18 

Diarienummer 
KS 2022/403 
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Kramfors kommun 

Författningssamling 

Föreskrifter om avfallshantering i Kramfors kommun 

 

Inledande bestämmelser 

1 § För kommunens avfallshantering gäller:  

- miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2011:927)  

- föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken  

- andra författningar angående hantering av avfall. 

 

Vid sidan av de författningar som anges i första stycket gäller dessa föreskrifter om 

avfallshanteringen. Inriktning på avfallshantering i kommunen beskrivs i avfallsplan för 

Kramfors kommun.  

 

Definitioner 

2 § Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som i 15 

kap. miljöbalken och avfallsförordningen. I övrigt används följande begrepp med de 

betydelser som här anges: 

1.  Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall 

från annan verksamhet. 

2.  Med grovavfall avses, i enlighet med 5 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:4)  

om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall, hushållsavfall som är så tungt eller 

skrymmande eller har egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller 

kärl. 

3.  Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 

kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.  

4.  Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av fastighetsinnehavare-

begreppet, har rätt att bruka eller nyttja fastighet. 

5.  Med den renhållningsansvariga nämnden avses kommunstyrelsen. 

6.  Med behållare avses säck, kärl av plast, latrinbehållare eller någon annan anordning för 

uppsamling av hushållsavfall. 

 



KRAMFORS KOMMUN    

Sida 

4(63) 
 

 

Kommunens ansvar för renhållning, information och tillsyn  

3 § Kommunstyrelsen har verksamhetsansvar för hanteringen av 

hushållsavfall i kommunen, med särskilt ansvar för att hushållsavfall som utgörs av farligt 

avfall samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning. 

 

Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av den eller dem som 

kommunen anlitar för ändamålet, nedan kallad renhållaren.  

 

4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter  

meddelade med stöd av miljöbalken utförs av miljö- och byggnämnden. 

 

5 § Kommunstyrelsen informerar hushållen om de insamlingssystem för förpackningar och 

för avfall från elektriska och elektroniska produkter som är tillgängliga i kommunen. 

 

Fastighetsinnehavares och nyttjanderättsinnehavares ansvar för 

betalning och information 

6 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall 

som utförs genom kommunens försorg och i enlighet med föreskrifter som kommunen har 

meddelat med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken. 

 

7 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldig att i behövlig omfattning 

informera den eller dem som bor i eller är verksamma i fastigheten om gällande regler för 

avfallshantering. 

 

Hushållsavfall  

Sortering av avfall  

8 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut följande avfallsslag och 

hålla det skilt från annat avfall: 

- Annat avfall än hushållsavfall (inklusive bygg- och rivningsavfall från omfattande 

byggverksamhet på fastigheten) 

- Avfall som omfattas av producentansvar: förpackningar, returpapper, avfall från 

elektriska och elektroniska hushållsprodukter, glödlampor och vissa 

belysningsarmaturer, småbatterier samt däck och bilar. Innehåller kasserade 

produkter lösa batterier ska dessa plockas ur. Är batterierna inbyggda i produkten 

behandlas den som elavfall. 

- Kasserade bilbatterier 
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Dessutom ska fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare sortera ut följande 

avfallsslag: 

- Grovavfall 

- Hushållsavfall som i utsorterade fraktioner utgörs av farligt avfall  

- Läkemedel  

Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare ska också sortera ut följande avfallsslag när de  

förekommer i hushållet: 

Icke-brännbart eller biologiskt behandlingsbart hushållsavfall 

- Trädgårdsavfall 

- Latrin 

- Slam  

- Stickande och skärande avfall 

Närmare anvisningar om sortering anges i bilaga A. 

9 § Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda de  

avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till renhållaren för  

borttransport.   

Skyldighet att överlämna hushållsavfall 

10 § Hushållsavfall under kommunens ansvar ska lämnas till renhållaren om inte annat 

sägs i dessa föreskrifter eller i bilagan till dessa föreskrifter.  
 

Utsorterade avfallsslag hämtas i särskild ordning vid fastigheten eller kan lämnas på plats 

som anvisas i bilagan. Det utsorterade avfallet ska transporteras bort från fastigheten så 

ofta att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår. 
 

Emballering av hushållsavfall, fyllnadsgrad och vikt 

11 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren 

och förvaringsplatsen är avsedd. Avfall som läggs i behållare ska vara inlagt i påse eller 

paket av lämpligt material och storlek. Det paketerade avfallet ska vara väl förslutet så att 

avfallet inte kan spridas. Avfall ska vara väl emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem 

eller annan olägenhet inte uppkommer. Varm aska, varma grillkol eller andra ämnen som 

kan förorsaka antändning får inte läggas i behållaren.  

 

Farligt avfall ska vid inlämning vara tydligt märkt med uppgift om innehåll.  

 

Grovavfall från hushåll för separat borttransport av renhållaren ska i den mån det är 

möjligt, buntas eller förpackas i lämpligt emballage. Grovavfallet ska förses med märkning 

som klargör att det är fråga om grovavfall.  
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Latrinbehållare ska förslutas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavare. 

 

12 § Behållare får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Den får inte heller vara så 

tung att det blir uppenbara svårigheter att flytta den eller att arbetsmiljökrav inte kan 

tillgodoses. 

 

Behållaren vägs vid tömning. 

Behållare som är överfull eller för tung eller som innehåller dåligt emballerade föremål, 
som är skärande eller stickande hanteras enligt kommunens anvisningar.  
 

Anskaffande, underhåll och skötsel av behållare och annan utrustning 

13 § En förteckning över de behållare och annan utrustning som används i kommunen 

anges i av kommunfullmäktige antagen renhållningstaxa. 

 

14 § Kärl och säckar ägs av kommunen och tillhandahålls genom renhållaren. 

Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av kärl.  

 

Andra behållare såsom säckhållare och slamtankar anskaffas, installeras och underhålls av 

fastighetsinnehavaren. 

 

Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar installation och underhåll av övriga inom 

fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanteringen.   

 

15 § Behållare ska vara tillgängliga och ges service i form av återkommande underhåll och 

tillsyn för att förebygga driftavbrott och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt. Såväl 

behållare som de inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för 

avfallshantering ska installeras och underhållas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls 

och risken för olycksfall minimeras. Behållare ska vara uppställda så att hantering med den 

utrustning som används i kommunens renhållningssystem kan ske och att hämtning 

underlättas. Vid tömning ska sopkärl vara uppställt inom 1,6 m från där sopbilen stannar, 

om inte särskilda skäl föranleder annat. De ska placeras så att de kan hämtas med 

sidlastande bil där sådan används och baklastande bil där sådan används. 

Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, 

portkoder och dylikt ska vid begäran om hämtning lämnas till renhållaren. Ändringar ska 

utan uppmaning meddelas renhållaren. 
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Hämtnings- och transportvägar  

16 § Hämtning av hushållsavfall sker normalt vid fastighetsgränsen eller vid en av 

kommunen anvisad plats inom rimligt gångavstånd. I annat fall ska fastighetsinnehavaren 

och kommunen komma överens om att avfallet samlas in och hämtas vid någon annan 

plats.  

Behållare ska normalt ställas vid fastighetsgräns så nära uppställningsplats för 

hämtningsfordon som möjligt såvida inte särskilda skäl föreligger häremot. 

17 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till behållarens hämtnings- och 

tömningsplats hålls i farbart och lätt framkomligt skick. 

Transportvägen ska röjas från snö och hållas halkfri. Enskild väg som utnyttjas vid 

hämtning av hushållsavfall ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är 

farbar för hämtningsfordon samt medge vändningsmöjligheter för hämtningsfordonet.  

Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren avlämna avfallet på plats som 

överenskommes med renhållaren. 

Hämtningsområde och hämtningsintervall 

18 § Kommunen utgör ett hämtningsområde, med undantag från öar vilka är undantagna 

från hämtning av hushållsavfall. Fastigheter på öar med behov av hämtning kan anvisas 

hämtplats på fastlandet.  

19 § Ordinarie hämtning av hushållsavfall sker med nedanstående intervall: 

Ordinarie sophämtning sker under hela året minst en gång var 14:e dag för per-

manentbostäder.  

För fritidsbostäder sker hämtning minst var 14:e dag under perioden 1 maj till 30 

september. 

Extra hämtning utföres efter beställning. 

Särskilt om hushållsavfall från verksamheter 

20 § Hushållsavfall från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall än hushållsavfall. 

För hushållsavfall från verksamheter gäller 8-20 §§ om ej annat anges nedan. 

Hushållsavfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter lämnas vid kommunens 

insamlingsställe eller vid annat ställe som anges i bilaga A.  

Tömning av slam från slutna tankar och slamavskiljare sker enligt beslut från miljö- och 

byggnämnden eller minst en gång per år, och i övrigt efter behov för att upprätthålla en 

god funktion i tanken/avskiljaren.   
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Latrin 

21 § Latrin hämtas i huvudsak från fritidsbostäder. Latrinbehållare ska förslutas av 

fastighetsinnehavaren och normalt ställas på avsedd plats vid närmaste hämtningsställe 

(där behållare för hushållsavfall hämtas). Latrin ska lämnas i behållare utlämnade av 

kommunen. Hämtning sker efter budning hos renhållaren. 

Slam 

22 § Slamavskiljare och slutna tankar ska vara lättillgängliga för tömning. Enskild väg och 

tomtmark, som utnyttjas vid hämtning, ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick 

att den är farbar för hämtningsfordon samt medge vändningsmöjlighet. 

Lock, manlucka eller tömningsrör ska kunna öppnas av en person och får inte vara 

övertäckt. Lucka eller lock som måste lyftas får maximalt väga 15 kg. Kan ett lock skjutas 

åt sidan utan att lyftas kan en vikt på 25 kg accepteras. Fastighetsinnehavaren svarar för 

anläggningens skötsel och underhåll. Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och 

slambrunn får inte överstiga 20 m, om inte särskilda skäl föreligger för en utökning av av-

ståndet. 

23 § Hämtning av slam från slamavskiljare vid permanentbostad med wc ska ske minst en 

gång per år, vid fritidshus med wc minst en gång vartannat år. Tömning av slutna tankar, 

extra tömning av slamavskiljare samt tömning av slamavskiljare med endast BDT-avlopp 

utförs efter särskild beställning hos renhållaren. 

24 § Filtermaterial från fosforfilter och andra jämförbara filter ska hämtas i enlighet med 

det tillstånd som getts av miljö- och byggnämnden och ska även följa leverantörens 

anvisningar. 

Filtermaterialet ska vara väl förpackat och tillgängligt på ett sådant sätt att hämtning kan 

utföras. Eventuella instruktioner som behövs i samband med hämtning ska tillhandahållas 

av fastighetsinnehavaren.  

Anläggningar med filter i lösvikt och som tillkommit innan dessa föreskrifter trätt i kraft är 

undantagna från kravet att filtermaterialet ska vara förpackat. Filtermaterial i lösvikt ska 

vara sugbart. För tömning av filtermaterial i lösvikt hänvisas till bestämmelser om avstånd 

mellan slamsugningsfordonets angöringsplats och slambrunn eller motsvarande, samt 

sughöjd, som gäller annan slamsugning 

För hämtning/tömning av filtermaterial i säck ska utrymme för tömning/hämtning med 

kranfordon finnas. Avstånd mellan kranfordonets angöringsplats och fosforfilter får vara 

högst tio meter om filterkassett/storsäck om 500 kg används och högst fem meter om 

filterkassett/storsäck om 1 000 kg används. Den fria höjden ska vara minst sju meter över 

kranfordonet och mellan kranfordonets angöringsplats och fosforfiltret. 

Hämtning av filtermaterial ska ske minst vartannat år genom kommunens försorg. Efter 

hämtning av uttjänt filtermaterial ska nytt filtermaterial snarast tillföras anläggningen 
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genom fastighetsinnehavarens försorg. Dispens för längre hämtningsintervall eller för eget 

omhändertagande kan medges i enskilda fall. 

25 § Minireningsverk ska slamtömmas i enlighet med det tillstånd som getts av miljö- och 

byggnämnden och ska följa leverantörens anvisningar. 

Minireningsverk ska vara lätt tillgängliga för tömning. Lock eller manlucka ska kunna 

öppnas av en person, max 15 kg och får inte vara övertäckt när tömning ska ske. Det ska 

vara tydligt markerat på anläggningen var slamtömning ska ske, och tydliga 

slamtömningsinstruktioner ska finnas tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen. Om 

man ska tömma till en viss nivå i anläggningen ska denna nivå vara tydligt markerad. 

Fastighetsägaren är skyldig att vidta omfattande åtgärder för att skydda sin anläggning från 

skador vid tömning med slambil. 

Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll, samt för att 

eventuella förberedelser inför slamtömning utförs enligt leverantörens anvisningar. 

Fastighetsinnehavaren ansvarar för att information om typ av anläggning och 

slamtömningsinstruktioner är renhållaren tillhanda i god tid innan minireningsverket ska 

slamtömmas första gången. 

Undantag  

26 § Frågor om undantag från föreskrifterna om avfallshantering prövas av miljö- och 

byggnämnden. 

Eget omhändertagande av hushållsavfall 

27 § Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges nedan och 

under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.  

28 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan.  

29 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera annat 

hushållsavfall än trädgårdsavfall från fastigheten, t.ex. matavfall ska anmäla detta 

skriftligen till miljö- och byggnämnden. Kompostering av matavfall på fastigheten ska ske 

i skadedjurssäker behållare och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller 

miljön inte uppstår. Jordförbättringsmaterial från komposter ska kunna användas inom den 

egna fastigheten.  

30 § Kompostering av latrin från fastigheten får efter ansökan ske i särskild därför avsedd 

anläggning på fastigheten, s.k. förmultningsanläggning eller annat liknande 

omhändertagande för användning av näringsämnen på fastigheten. Ansökan om 

omhändertagande av latrin genom egen anläggning ska innehålla en komplett beskrivning 

av anläggningen.  

31§ Eget omhändertagande av avloppsslam och urin kan medges efter prövning av miljö- 

och byggnämnden under vissa förutsättningar, t.ex. att tömningen sker med utrustning som 

garanterar att brunnen blir helt tom, slammet används för odling på den egna fastigheten 

samt att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön. 
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Utsträckt hämtningsintervall 

32 § Fastighetsinnehavare med små avfallsmängder kan efter ansökan till miljö- och 

byggnämnden, under vissa förutsättningar, t.ex. egen kompostering eller andra särskilda 

omständigheter, få förlängt intervall för hämtning av hushållsavfall under förutsättning att 

det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön. 

33 § Hämtningsintervallet för tömning av slamavskiljare vid permanentbostad kan 

förlängas, efter prövning av miljö- och byggnämnden, till en gång vartannat år. 

Förutsättning är att avloppsanläggningen är överdimensionerad, uppfyller gällande krav 

samt att det kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön. 

Mindre avfallsbehållare eller gemensam avfallsbehållare  

34 § Utbyte av befintlig avfallsbehållare mot en mindre kan efter ansökan medges om 

bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och under 

förutsättning att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.  

Två eller flera fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare med närliggande fastigheter 

kan efter ansökan medges rätt att använda gemensam avfallsbehållare under förutsättning 

att bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och att 

olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.  

En fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare med flera närliggande fastigheter kan 

efter ansökan medges rätt att använda gemensam avfallsbehållare under förutsättning att 

bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och att olägenheter 

för människors hälsa eller miljön inte uppstår.  

Ansökan ska lämnas till den renhållningsansvariga nämnden.  

Uppehåll i hämtning 

35 § Uppehåll i hämtning av hushållsavfall och slam vid permanentbostad kan efter 

ansökan medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte 

kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid om minst sex månader.  

Uppehåll i hämtning vid fritidshus kan efter ansökan medges fastighetsinnehavare eller 

nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande 

tid om minst fem månader (hela hämtningsperioden).  

Ansökan ska lämnas till den renhållningsansvariga nämnden senast en månad före den 

avsedda uppehållsperioden. 

Befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen 

36 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv kan ta hand om sitt 

hushållsavfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön, kan efter 

ansökan till miljö- och byggnämnden om det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten 

att lämna avfall till kommunen för transport, bortskaffande och återvinning. 
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Övergångsbestämmelser 

37 § Undantag som meddelats enligt tidigare renhållningsföreskrifter ska anses som beslut 

om undantag enligt dessa föreskrifter. 

Ikraftträdande 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 2015-02-23 då renhållningsordning för Kramfors kommun 

2008-02-25 upphör att gälla. 
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Bilaga A 

Anvisningar om sortering och överlämnande för Kramfors 

kommun 
Av kommunens renhållningsföreskrifter och övriga tillämpliga föreskrifter följer att nedan 

uppräknade avfallsslag ska utsorteras. Avfallet lämnas på den vid respektive avfallsslag 

anvisad plats. Mer ingående information om sortering finns på Kramfors kommuns 

hemsida.  

Farligt avfall 

 

Hushållsavfall som utgörs av eller innehåller farligt avfall lämnas vid Högbergets 

avfallsanläggning eller årlig insamlingskampanj. 

Följande produkter eller ämnen utgör exempel på vad som ska hanteras som farligt avfall 

och dessa får inte blandas med varandra: 

 Färg-, lackavfall samt hartser 

 Olja- och oljeföroreningar 

 Limavfall (exempel kontaktlim, epoxilim, spackel) 

 Lysrör (exempelvis lågenergilampor, solarierör, halogenlampor, vanliga lysrör) 

 Lösningsmedel 

 Fotokemikalier (exempelvis fix och framkallare) 

 Bekämpningsmedel 

 Sprayburkar 

 Annat starkt surt eller starkt alkaliskt avfall (exempelvis frätande ämnen som 

kaustiksoda, svavelsyra, ammoniak, lut, avkalkningsmedel) 

 Avfall som innehåller kvicksilver (exempelvis termometrar, barometrar, reläer) 

Läkemedel 

 

Läkemedel omfattas av producentansvar och överblivna läkemedel ska lämnas på apotek. 

Batterier 

 Batterier kan lämnas vid Högbergets avfallsanläggning eller i batterirör på affärer. 

 Bilbatterier och andra större startbatterier kan lämnas vid Högbergets 

avfallsanläggning samt större bensinstationer och bilskrotare.  

Grovavfall 

Grovavfall är sådant skrymmande avfall från hushållen som inte ryms i eller av andra skäl 

inte kan läggas i behållare eller säck för hushållsavfall. Grovavfall är exempelvis 

utrangerade möbler, cyklar och liknande. 

 Grovavfall från hushållen (skrymmande hushållsavfall) lämnas vid Högbergets 

avfallsanläggning samt vid grovsopinsamling. 
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Avfall av elektriska och elektroniska produkter från hushållen 

 Avfall av elektriska och elektroniska produkter lämnas in vid Högbergets 

avfallsanläggning eller vid grovsopsinsamling. 

Kasserade kylskåp och frysar 

 Avfall från elektriska och elektroniska hushållsprodukter, inklusive kyl- och 

frysapparater och belysningsutrustning ska förvaras skilt från annat avfall.  

 Kasserade kylskåp och frysar kan lämnas vid Högbergets avfallsanläggning eller 

vid grovsopsinsamlingen. 

Avfall under producentansvar 

 Förpackningar av metall, kartong, plast, wellpapp och glas samt tidningar lämnas 

vid producenternas återvinningsstationer eller på annan plats som anvisas av 

förpackningsproducent (Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI). 
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Sammanfattning 

Avfallshanteringen är viktig som en del i arbetet för både en bättre miljö 
och hållbart samhälle. Varje kommun är enligt miljöbalken skyldig att 
upprätta en renhållningsordning med avfallsplan och lokala föreskrifter 
om avfallshantering. Ansvaret innebär att kommunen ska leda arbetet 
med avfallsplan och föreskrifter. 

I avfallsplanen bör alla kunna hitta stöd för hur man ska kunna bidra till 
en minskad miljöpåverkan från avfallshanteringen. 

Avfallsplanen består dels av ett antal övergripande mål: 

 Minska avfallsmängderna 

 Ökad återvinning och återanvändning 

 Minska avfallets farlighet och den negativa påverkan från 
avfallshanteringen 

 Förbättrad kommunikation och information 

Utifrån dessa mål finns detaljerade mål med åtgärder som följs upp 
kontinuerligt, dessa kan även revideras under avfallsplanens giltighetstid.  

Avfallsplanen beskriver även den nuvarande avfallshanteringen med 
statistik över mängder och hur insamling går till. 

Den här avfallsplanen gäller mellan 2015-2019. Den följs upp 
kontinuerligt och revideras vid behov. 
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1 Inledning  

Enligt reglerna i 15 kap miljöbalken har kommunen ansvar för insamling 
och omhändertagande av hushållsavfall, med undantag för sådant avfall 
för vilket producentansvar gäller. De lokala reglerna för 
avfallshanteringen beslutas av kommunen genom den kommunala 
renhållningsordningen, som består av föreskrifter om avfallshanteringen 
och en avfallsplan.   

I avfallsplanen ska kommunen beskriva den planerade, framtida 
hanteringen av kommunens avfall. Naturvårdsverket har gett ut 
föreskrifter och allmänna råd (NFS 2006:6) beträffande innehållet i den 
kommunala avfallsplanen. 

Avfallshanteringen är viktig som en del i arbetet för både en bättre miljö 
och ett hållbart samhälle. Avfall är på många sätt ett enkelt och synlig 
bevis på hur vår livsstil påverkar inte bara dagens miljö utan även 
förutsättningarna för framtiden.  

Enligt avfallsförordningen ska uppgifterna i avfallsplanen ses över minst 
vart fjärde år och uppdateras vid behov. 

Den här avfallsplanen omfattar tiden 2015- 2019. 

1.1 Syfte 

Kommunen har genom sitt åläggande som ”avfallsplanerare” en viktig 
roll i fråga om både opinionsbildning, informationsspridning, effektivt 
resursutnyttjande och ansvar för en miljösäker hantering av det avfall 
som uppstår. 

Den kommunala avfallsplanen är ett instrument för detta arbete och har 
som syfte att: 

• Att bidra till att nationella mål och intentioner inom avfallsområdet 
uppfylls 

• Att uppfylla de krav som ställs i lagstiftning och i 
Naturvårdsverkets föreskrifter 

• Att ge ansvariga politiker en helhetsbild av avfallshanteringen i 
kommunen med möjlighet att påverka utvecklingen av hanteringen 

• Att informera och samråda med allmänhet och företag i kommunen 
om planerade förändringar i god tid innan de genomförs 

• Att effektivisera arbetet med att utveckla avfallshanteringen  

• Att vara styrdokument för kommunens agerande inom 
avfallsområdet 

• Att ligga till grund för kommunens upphandling av 
renhållningsentreprenör 

• Att utgöra informationskälla för allmänhet och andra som berörs av 
avfallsfrågorna 

• Att göra känt hur miljö- och naturresurser påverkas av 
avfallsfrågorna 
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• Att bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås 

Avfall är en miljöfråga som berör oss alla, både som privatpersoner och 
på våra arbetsplatser.  

I avfallplanen bör alla kunna hitta stöd för hur man ska kunna bidra till 
en minskad miljöpåverkan från avfallshanteringen. 

1.2 Organisation 

Tekniska enheten har kommunstyrelsens uppdrag att ansvara för arbetet 
med avfallsplanering.  

Förslaget till ny avfallsplan har utarbetats av en arbetsgrupp med följande 
sammansättning: 

Åsa Eriksson Kramfors Kommun (Tekniska enheten) 

Kjell Karlsson Kramfors kommun (Tekniska enheten) 

Magnus Zeilon Kramfors kommun (Miljö- och 
byggförvaltningen) 

Helena Fureman Sweco Environment AB 

Lena Forsström Sweco Environment AB 

 

För att få politisk förankring av avfallsplanen har en styrgrupp 
fortlöpande följt och deltagit i arbetet.  

Gruppen har bestått av: 

Malin Svanholm Förtroendevald (S) 

Ida Stafrin Förtroendevald (C) 

Rolf Anderson Förtroendevald (MP) 
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2 Lagar, mål och riktlinjer 

2.1 Miljömål 

De nationella och regionala miljömål som identifierats och varit 
vägledande för framtagandet av nya lokala mål i avfallsplanen, 
presenteras nedan.  

2.2 Nationella mål 

De nationella målen som berör avfall består av miljökvalitetsmål med 
etappmål, nationella avfallsplanen och EU:s avfallshierarki. 

2.2.1 Miljökvalitetsmål 

De 16 nationella miljökvalitetsmålen är 

1. Begränsad klimatpåverkan  
2. Frisk luft  
3. Bara naturlig försurning  
4. Giftfri miljö  
5. Skyddande ozonskikt  
6. Säker strålmiljö  
7. Ingen övergödning  
8. Levande sjöar och vattendrag  
9. Grundvatten av god kvalitet   
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård  
11. Myllrande våtmarker  
12. Levande skogar  
13. Ett rikt odlingslandskap 
14. Storslagen fjällmiljö  
15. God bebyggd miljö  
16. Ett rikt växt- och djurliv  

2.2.2 Etappmål 

Etappmålen har beslutats av regeringen och finns inom fyra prioriterade 
områden: luftföroreningar, farliga ämnen, avfall och biologisk mångfald. 

Etappmålen för avfall är: 

 Ökad resurshushållning i byggsektorn 
Insatser ska vidtas så att förberedandet för återanvändning, 
materialåtervinning och annat materialutnyttjande av icke-farligt 
byggnads- och rivningsavfall är minst 70 viktprocent senast år 2020. 
 

 Ökad resurshushållning i livsmedelskedjan 
Insatser ska vidtas så att senast år 2018 sorteras minst 50 procent av 
matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger ut och 
behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, och minst 40 
procent av matavfallet behandlas så att även energi tas tillvara. 

  



KRAMFORS KOMMUN   

Sida 

22(63) 
 

 

2.2.3 Nationell avfallsplan 

Naturvårdsverket är ansvarig myndighet för framtagandet av den 
nationella avfallsplanen. Den senaste fastställdes 2012 och innehåller mål 
och åtgärder för fem prioriterade områden. 

Dessa områden är: 

• Avfall i bygg- och anläggningssektorn 
• Hushållens avfall 
• Resurshushållning i livsmedelskedjan 
• Avfallsbehandling 
• Illegal export av avfall 

2.2.4 EU:s avfallshierarki 

EU:s avfallsdirektiv anger ramarna för hur avfallshanteringen ska 
bedrivas och varje EU-land har sin avfallslagstiftning baserad på detta 
direktiv. 

Avfallshierarkin beskrivs enligt följande: 

1. Förebygga 

2. Förberedelse för återanvändning 

3. Materialåtervinning 

4. Annan återvinning, t.ex. energi 

5. Deponering 

2.2.5 Regionala mål 

De regionala miljömålen utgör delmål till de nationella miljömålen. Länet 
har ett eget miljömål "Geologisk mångfald" medan det nationella delmålet 
"Storslagen fjällmiljö" inte är relevant i Västernorrland.  

Länsstyrelsen har antagit regionala miljömål. Länsmålen utgår från de 
nationella miljökvalitetsmålen, länets natur- och kulturmiljöer och dess 
förutsättningar, miljötillståndet, en beskrivning av strategiska 
insatsområden och behovet att lyfta fram en stark och positiv 
Västernorrlandsprofil i arbetet med en ekologiskt hållbar utveckling. 

Länet har prioriterat områdena: 

 Begränsad klimatpåverkan  
 Giftfri miljö  
 Levande sjöar och vattendrag  
 Geologisk mångfald  
 God bebygg miljö  

Länsstyrelsen arbetar i nuläget på en översyn av de regionala miljömålen.  
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2.3 Lokala mål 

2.3.1 Kramfors kommuns miljöprogram 

Miljöprogrammet antogs av kommunfullmäktige 2013-02-25. Gäller tom 
2015-12-30 då det ska följas upp. Programmet ingår i politikområdet 
Samhällsbyggnad. 

Mål: 

 Kramfors kommun ska arbeta för att minska bilismens miljöpåverkan 

 Kramfors kommun ska arbeta för att mark miljösaneras 

 Miljömedvetenhet ska öka bland invånarna 

 Kramfors kommun ska aktivt arbeta för att minska sin miljöpåverkan 

I kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2014 (2014-01-08) finns ett 
mål för god och hållbar utveckling: 

Andelen återvunnet hushållsavfall i förhållande till den totala mängden 
avfall ska öka. Hur arbetet med detta mål ska ske ska tas fram på 
samhällsavdelningen och har ingått i arbetet med avfallsplanen, se vidare 
kapitel 5. 

2.3.2 Kramfors kommuns miljöpolicy 

I Kramfors kommuns miljöpolicy från 2003 (2003-03-11) för 
förtroendevalda och anställda anges följande åtgärder för en 
ansvarstagande verksamhet ur miljö- och hållbarhetssynpunkt: 

 Hushålla med naturresurser och åstadkomma fungerande kretslopp 

 Vara föredömen i miljöhänsyn för våra kommuninnevånare 

 Planera vår verksamhet så att föroreningar förebyggs 

 Uppfylla de krav som miljölagar och föreskrifter ställer 

2.3.3 Ekokommun 

Kramfors är sedan ett antal år medlem i Sveriges Ekokommuner, 
SEKOM. Föreningen har till ändamål att vara ett nätverk av kommuner 
för kunskaps- och erfarenhetsutbyte i arbetet för att främja utvecklingen 
mot ett långsiktigt hållbart samhälle – ekologiskt, socialt och ekonomiskt. 
Arbetet ska bygga på en ekologisk grundsyn där livsmiljön ger 
människor möjlighet att uppnå en hög livskvalité och god hälsa.  

Nätverket består i dagsläget av 97 kommuner. Varje år rapporterar 
kommunerna in resultat för olika nyckeltal till föreningen.  

För att följa utvecklingen finns tolv stycken nyckeltal i syfte att följa 
utvecklingen och få indikatorer på om utvecklingen går mot ett hållbart 
samhälle. 

2.4 Framtida avfallshantering 

Regeringen tillsatte 2011 en utredning som ska göra en allmän översyn 
av avfallsarbetet. Översynen omfattar främst utformning och ansvaret för 
insamling och omhändertagande av hushållens avfall men även ansvaret 
för verksamheters avfall.  
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Utredningen resulterade i slutet av augusti i nya förordningar. De innebär 
inte någon förändrad ansvarsfördelning när det gäller ansvaret för 
insamling av förpackningar och returpapper från hushållsavfall. 
Producenterna fortsätter att ha detta insamlingsansvar.  

Även fortsättningsvis finns en möjlighet för kommunen att etablera egna 
insamlingssystem som en del i den insamling av hushållsavfall som 
kommunen ansvarar för. Avfallet ska dock överlämnas till 
insamlingssystem som har tillstånd.  
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3 Kommunbeskrivning  

Kramfors kommun är till ytan stor, ca 1 800 km2, med ett flertal mindre 
tätorter.  

Näringslivet har traditionellt dominerats av skogsindustrin (pappers- och 
massaindustri, sågverk). Idag finns ett papperbruk, Mondi Packaging 
(Väjafabriken) och ett större sågverk, SCA Timber (Bollstasågen). 

Kramfors kommun är den företagstätaste kommunen i Västernorrlands 
län. Här finns ett rikt och differentierat näringsliv med gott om företag 
som tror på framtiden. De utvecklade transportmöjligheterna, Ådals- och 
Botniabanan, möjliggör företagsutveckling. 

3.1 Innevånare 

I december 2013 var antalet innevånare i kommunen 18 450 stycken. 
Sedan 2009 har befolkningen minskat med 764 personer. 
Befolkningsunderlaget i kommunen har från början av 1990-talet sjunkit 
från ca 25 000 invånare till dagens 18 450 invånare.  

Antal hushåll i en- och tvåfamiljshus uppgår till 6 571 stycken. Vilket är 
en minskning sedan 2009 med 1 518 hushåll. Antal hushåll i 
flerbostadshus har minskat från 3 692 stycken år 2009 till 3 061 stycken 
år 2013, en minskning med 631 hushåll. Antal fritidshus under samma 
period har ökat från 3 681 stycken till 3 766 stycken år 2013. 

3.2 Näringslivets utveckling 

Näringslivet i kommunen bedöms under planperioden fortsatt bestå av 
skogsindustri samt flertalet små och medelstora företag. Det finns för 
närvarande inga uppgifter om pågående etableringar av industri eller 
liknande som kan komma ge upphov till väsentligen mer eller andra typer 
av avfall än dagens näringsliv gör. 
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4 Nuvarande avfallshantering 

Kommunens ansvar för hämtning och omhändertagande omfattar allt 
hushållsavfall, undantaget det avfall som går under producentansvaret. 

4.1 Hämtningssystem 

I Kramfors kommun har man ett vägningssystem vid hämtning av 
hushållsavfall. Tunnorna vägs före och efter tömning. Avgiften baseras 
därför på avfallets vikt, kärlstorlek och hämtningsintervall. Det normala 
hämtningsintervallet är 14 dagar. 

Hushållsavfallet från Kramfors kommun omlastas vid Högbergets 
avfallsanläggning till containerfordon och transporteras för närvarande 
vidare till Korsta kraftvärmeverk i Sundsvall för förbränning.  

Hushållsavfall från fritidshus lämnas i eget sopkärl. Hämtning sker under 
perioden 1 maj till 30 september. Alla fritidshus ska ha sophämtning, 
antingen genom att ha ett eget sopkärl eller genom att dela 
exempelvis med en granne. 

4.2 Hushållsavfall 

Hushållsavfall är avfall som uppkommer från hushåll och likartad 
verksamhet. Som exempel kan nämnas matavfall, kasserade 
hushållsprodukter, kläder, trädgårdsavfall och grovsopor. 

Till hushållsavfall räknas också vissa typer av avfall som uppkommer 
från företag och annan verksamhet. Detta är avfall som uppkommer i 
verksamheter p.g.a. att människor vistas i en lokal, t ex matavfall från 
personalmatsalar, restaurang- och caféavfall samt toalettavfall. 

I hushållsavfall ingår också grovavfall, farligt avfall, latrin och slam. 

För insamling av hushållsavfallet anlitar kommunen privat entreprenör. 
Under perioden 2009-2015 har Reaxcer haft kommunens uppdrag att 
sköta insamling och vidaretransport av hushållsavfall. Under hösten 2014 
kommer Kramfors att upphandla hämtningen på nytt. Denna gång för 
perioden 2016-2020. 
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Figur 1. Mängder hushållsavfall inklusive farligt avfall, slam och annat flytande avfall, 
exklusive förpackningar i Kramfors mellan 2009-2013. 

 

Varje år genomför Kramfors kommun plockanalyser på avfall från 
utvalda områden. Innehållet i kärl gås igenom och sorteras utifrån 
avfallsslag. De olika fraktionerna i den blandade ”soppåsen” vägs 
slutligen. Detta ger en bild av vad hushållsavfallet innehåller.  

De senaste årens resultat från dessa plockanalyser, ses i figur 2, ger en 
bild av vad hushållsavfallet innehåller. Plockanalyserna visar på att 
mängden matavfall är något lägre än riksgenomsnittet samtidigt som 
mängden förpackningar i hushållssoporna är lika stor eller större. I det 
brännbara hushållsavfallet hör inte alls något farligt avfall hemma och 
även de små mängderna i plockanalyserna är större än riksgenomsnittet. 
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Figur 2. Resultat från plockanalys av avfall från Kramfors kommun 2011-2013. 
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4.2.1 Grovavfall 

Grovavfall är avfall som antingen är för skrymmande för insamling i 
säck/kärl eller kräver annan förbehandling än ordinarie hushållsavfall. 
Exempel på grovavfall är möbler, husgeråd, mattor, cyklar och 
trädgårdsavfall. 

Privatpersoner kan under hela året lämna grovavfall på Högbergets 
avfallsanläggning. Det finns även möjlighet för boende i villahushåll och 
fritidshus att två gånger per år efter budning få hämtning av grovavfall. 

Från flerbostadshus hämtas grovavfallet enligt överenskommelse med 
entreprenören.  

Totalt samlades 2 402 ton grovavfall in under 2013, vilket motsvarar ca 
130 kg/person. Ca 1463 ton av insamlat grovavfall går till 
energiåtervinning. Se även figur 1 ovan. 

Privatpersoner kan lämna trädgårdsavfall på Högberget. Avfall som 
uppkommer i privata trädgårdar komposteras även ofta av 
trädgårdsägaren.  

Trädgårdsavfall flisas för att sedan energiutvinnas i 
förbränningsanläggning eller komposteras.  

Under 2013 samlades 234 ton trädgårdsavfall in på Högberget. 

4.2.2 Latrin 

Boende i fritidsbostäder som saknar slamavskiljare eller sluten tank kan köpa 
ett latrinkärl från kommunen. Detta inkluderar förutom själva kärlet även 
hämtning och transport av kärlet till slutligt omhändertagande. För 
närvarande tas latrin omhand vid Älands avfallsanläggning i Härnösand. 
Under 2013 samlades 530 kg latrin in, en mängd som varit stabil sedan 2010. 

4.2.3 Slam 

Tömning av enskilda anläggningar för permanenthus utförs enligt schema en 
gång varje år. Anläggningar för fritidshus töms vartannat år. Slutna tankar 
och BDT-brunnar töms efter budning.  

6593 ton slam hämtades under 2013 från enskilda brunnar och slutna tankar. 

Ej avvattnat slam från enskilda och kommunala slamavskiljare samt slutna 
tankar behandlas i avvattningslaguner, där vattnet renas genom infiltration i 
naturlig mark. Slammet grävs efter infiltration ut och läggs upp för 
frystorkning. Därefter komposteras det på Högbergets avfallsanläggning. 
Efter kompostering nyttjas materialet som anläggningsjord eller som 
konstruktionsmaterial på deponi. 

4.2.4 Farligt avfall  

Farligt avfall är avfall som är antingen miljöfarligt, hälsoskadligt eller 
explosivt. Farligt avfall ska samlas in och behandlas separerat från övrigt 
avfall. Exempel på farligt avfall från hushåll är målarfärg, lösningsmedel, 
olja, gamla kvicksilvertermometrar och batterier (omfattas av 
producentansvar).  
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Kommunen har ansvar för insamling av farligt avfall från hushållen. En gång 
per år genomförs en kampanj för insamling av farligt avfall. Detta sker med 
en särskild miljöbil som stannar på ett antal platser i kommunen. 
Allmänheten kan även lämna sitt farliga avfall på Högbergets 
avfallsanläggning.  

 

Figur 3. Insamlade mängder (ton/år) farligt avfall från hushållen i Kramfors kommun, 
2009-2013. 

4.3 Verksamhetsavfall 

Avfall från företag i Kramfors kan lämnas på Högbergets 
avfallsanläggning där det sorteras, återvinns eller deponeras, beroende på 
sammansättningen. Företag kan även välja lämna sitt avfall till andra 
anläggningar i eller utanför kommunen. Högberget tar även emot avfall 
från företag i andra kommuner.  

Verksamheter som är tillståndspliktiga enligt miljöbalken redovisar 
avfallshanteringen i den årliga miljörapporten. Miljö- och byggnämnden 
eller länsstyrelsen har tillsyn på de tillståndspliktiga verksamheterna och 
då ingår bland annat att granska deras avfallshantering. 

4.3.1 Farligt avfall  

Företag måste ha separat insamling av farligt avfall och avfallet måste 
hämtas av transportörer som har tillstånd enligt avfallsförordningen. 
Tillstånd utfärdas av länsstyrelsen till dem som kan transportera avfallet 
på ett från hälso- och miljöskyddssynpunkt tillfredsställande sätt.  

Transportörer av farligt avfall har idag inget krav på redovisning till 
miljökontoret av vilka mängder och typer av avfall man samlat in i 
kommunen. Samlad statistik över farligt avfall från verksamheter saknas 
därför.  

De flesta åkarna i kommunen har också tillstånd att köra farligt avfall. 
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4.3.2 Slam från kommunala anläggningar 

I de större reningsverken Öd, Malmbergskajen, Ullånger och Nyland 
avvattnas slammet i slamavvattningsanläggningar till en TS-halt 
(torrsubstanshalt) på 20-25 %. En stor del av slammet går till Högbergets 
avfallsanläggning för kompostering. Efter kompostering nyttjas 
materialet som anläggningsjord eller som konstruktionsmaterial på 
deponi.  

Slammets innehåll av tungmetaller underskrider Naturvårdsverkets 
riktvärden för spridning till åkermark. 

2013 var den samlade mängden avvattnat slam 1674 ton. Från mindre 
reningsverk och kommunala slamavskiljare uppkom år 2013 3813 ton 
oavvattnat slam. 

Rensfraktionen som uppkommer vid rening av avloppsvatten består till 
stor del av skräp som slängs i toaletten. Detta går till förbränning vid 
Korsta kraftvärmeverk i Sundsvall. 

Gatubrunnsslam avvattnas i en lagun vid SCA:s gamla industriområde i 
Kramfors. Detta slam består nästan uteslutande av regnvatten samt en liten 
del grus och sand. När lagunen grävs ur läggs sanden ut på området intill 
lagunen. På SCA:s gamla industriområde läggs också snömassor upp under 
vintern. 

4.4 Avfall som omfattas av producentansvar 

Detta avfall samlas in via system som finanseras och administreras av 
producenterna. Producentansvaret omfattar följande fraktioner: 
tidningspapper, plastförpackningar, pappers- och pappförpackningar, 
metallförpackningar, avfall från elektriska och elektroniska produkter 
(inklusive glödlampor och viss belysningsarmatur), däck, batterier, 
läkemedel, bilar samt ensilageplast.  
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4.4.1 Förpackningar och tidningar 

I kommunen finns 18 stycken återvinningsstationer där hushållen kan 
lämna förpacknings- och tidningsmaterial. Högberget tar också emot 
detta. 

I bild 1 ses en karta över förpacknings- och tidningsinsamlingens 
återvinningsstationer (ÅVS) i kommunen. 

 
Bild 1 Återvinningsstationer för insamling av förpackningsmaterial i Kramfors 
kommun. 

 
I Kramfors kommun samlades det 2013 per invånare in 23,7 kg tidningar 
och returpapper, 56,3 kg pappersförpackningar inklusive wellpapp, 1,7 
kg metallförpackningar, 14,7 kg glasförpackningar och 7,3 kg 
plastförpackningar.  

De senaste årens insamlingsstatistik för olika förpackningsmaterial ses i 
figur 4. De insamlade mängderna är relativt stabila. Insamlingen av plast 
har ökat något samtidigt som en viss minskning i insamlingen av 
pappersförpackningar kan noteras under perioden. 
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Figur 4 Insamlade mängder (ton/år)förpackningsmaterial, perioden 2009-2013. 

4.4.2 Däck 

Producentansvaret omfattar däck utan fälg. Däck kan enbart lämnas till 
däckförsäljare. Den som säljer däck är skyldig att ta emot uttjänta däck.  

Det finns ingen statistik över insamlad mängd däck.  

4.4.3 Batterier 

Sedan 2009 har det varit producentansvar på batterier. De delas upp i 
bärbara batterier och bilbatterier. Med bilbatterier avses batterier som 
används som starthjälp av fordon. Bärbara batterier är övriga batterier 
som inte väger över 3 kg. 

En entreprenör samlar in batterier på El-Kretsens uppdrag i Kramfors 
kommun. Insamlingen sker via så kallade batterirör som för närvarande 
finns i 28 butiker i kommunen. El-Kretsen hämtar batterierna och ser till 
att de tas om hand på bästa sätt. Hushållen kan även lämna batterier på 
Högberget. 

De som säljer bilbatterier skyldig att samla in dem. 

Under 2013 samlades 31 ton bilbatterier och 6,1 ton bärbara batterier in. 

4.4.4 Elektriska och elektroniska produkter 

Elektriska och elektroniska produkter kan lämnas till Högbergets 
avfallsanläggning där de sorteras och skickas vidare till specialiserade 
återvinnare för omhändertagande. El-Kretsen är det materialbolag som 
ansvarar för insamling och behandling. Avfallet demonteras och sorteras 
på specialiserade återvinningsanläggningar för att sedan förädlas till nya 
råvaror. 

Totalt samlades 399 ton elektronikavfall in under 2013. Insamlade 
mängder under perioden 2009-2013 visas i figur 5. 
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Figur 5. Insamlade mängder elektriskt och elektroniskt avfall. 

4.4.5 Läkemedel 

Sedan 2009 omfattas läkemedel av producentansvar. Detta innebär att 
överblivna läkemedel ska lämnas till närmaste apotek. Insamlat 
läkemedelsavfall destrueras. Felaktig hantering av läkemedel kan leda till 
att läkemedel spolas ned eller hamnar i soppåsen.  

Termometrar, cytostatika, cytotoxiska läkemedel och kanyler räknas till 
farligt avfall och lämnas vid återvinningscentralen på Högbergets 
avfallsanläggning eller till Miljöbilen (dock ej kanyler). Dessa fraktioner 
omfattas inte av producentansvaret. Använda kanyler tas emot på apotek 
i särskilda burkar. 

Det finns ingen statistik över insamlade mängder läkemedel.  

4.4.6 Bilar 

Personbilar omfattas av producentansvar sedan 1998. Sedan 2007 
omfattas även skrotbilar av producentansvar.  

Enligt förordningen om producentansvar på bilar ska minst 85 procent av 
bilarna återvinnas från och med år 2002 och minst 95 procent från och 
med 2015. Inom kommunen finns rutiner för hur man agerar med 
lämnade skrotbilar i naturen. Ett problem som kvarstår är dock fortsatt 
hanteringen av skrotbilar på privatmark. 

Det finns ingen statistik över antalet insamlade bilar inom kommunen. 

4.4.7 Ensilageplast 

Ensilageplast omfattas av producentansvar och samlas in av Svepretur 
(Svensk Ensilageplast Retur AB). Insamling görs under två dagar under 
våren och hösten på två platser i kommunen.  

4.5 Avfallsanläggningar 

I Kramfors kommun bedrivs framförallt avfallshantering, mottagning, 
sortering, omlastning och mellanlagring vid Högbergets 
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avfallsanläggning. Inom kommunen bedrivs även slamavvattning i 
avvattningslaguner och kompostering av avvattnat slam.  

I Bilaga 5 ses en uppräkning av samtliga avfallsanläggningar i 
kommunen. 

4.6 Regionalt samarbete  

2008 bildades Y-renhållare som är ett nätverk för länets kommuner. Inom 
nätverket jobbar man med aktuella avfallsfrågor. Många kommuner i 
landet samarbetar vid framtagande av avfallsplaner. Frågan har 
diskuterats inom nätverket men ännu har inget beslut om att ta fram en 
regional avfallsplan fattats. 

4.7 Illegala bilskrotare och otillåten avfallsexport 

Illegala transporter av avfall till utvecklingsländer är ett globalt 
miljöproblem som fått stor uppmärksamhet de senaste åren. Exporten ger 
effekter på människors hälsa och miljön eftersom de mottagande 
länderna ofta saknar kapacitet att ta hand om avfallet på ett säkert sätt. 

Exempel på avfall som exporteras olagligt från Sverige är elavfall, 
blybatterier och skrotbilar. 

I Kramfors kommun förebyggs detta genom att Högbergets 
avfallsanläggning, där elavfall och batterier lagras, är inhägnad samt att 
det finns kameraövervakning. Trots detta sker en del inbrott, som 
kommunen då anmäler till polisen.  

Miljö- och byggförvaltningen jobbar även förebyggande i sin tillsyn 
genom att informera företagare om hur avfall ska hanteras och man 
genomför tillsyn i de fall man får in anmälningar om illegala bilskrotare.  
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5 Mål och åtgärder för avfallshanteringen 

Vid framtagandet av målen har den övergripande visionen att det ska vara 
lätt att göra rätt när det gäller avfallshanteringen varit vägledande.  

För att under perioden minska avfallets mängd och farlighet har 
arbetsgruppens mål varit att prioritera åtgärder för att förbättra och 
underlätta insamlandet av farligt avfall. Ett särskilt fokus har lagts på 
åtgärder för att underlätta insamlandet av elavfall. Detta eftersom både 
farligt avfall och elavfall medför störst negativ miljöpåverkan vid 
eventuell felaktig hantering.  

Kopplat till dessa mål för att underlätta en bättre insamling av farligt avfall 
finns också informations- och kommunikationsinsatser planerade. 

Dessa mål ligger i linje med kommunstyrelsens mål nummer 10 i 
Verksamhetsplan för Kommunstyrelsen (2014) - ”Andelen återvunnet 
hushållsavfall i förhållande till totala mängden hushållsavfall ska öka”. 

Arbets- och styrgrupperna har även diskuterat möjligheten till att utöka 
källsorteringen genom att sortera ut även matavfall och kanske i 
förlängningen även förpackningar vid fastigheterna. Skulle detta kunna 
genomföras kostnadseffektivt och på ett sådant sätt att matavfallets 
innehåll av energi och näring kan utnyttjas skulle detta vara positivt ut 
både miljö- och servicesynpunkt.  

I samband med målarbetet pågick regeringens utredning om 
producentansvarets framtida utformning. Förutsättningarna för en 
eventuell utökad källsortering i fråga om förpackningar var alltså oklar. 
Vid plockanalyser av kommunens avfall kan ses att mängderna matavfall 
är något lägre än Sverigegenomsnittet, särskilt på landsbygden. 

Målarbetet landade vid ett utredningsmål kring denna eventuella utökning 
av källsorteringen. I utredningen kan då också förutsättningarna för ett 
kostnads- och resurseffektivt effektivt omhändertagande av matavfall med 
hänsyn tagen till tillgänglig mängd samt förutsättningarna för 
fastighetsnära insamling av förpackningsmaterial studeras.  

Fyra övergripande mål har satts för den framtida avfallshanteringen i 
Kramfors kommun. 

5.1 Övergripande mål 

 Minska avfallsmängderna 

 Ökad återvinning och återanvändning 

 Minska avfallets farlighet och negativ påverkan från 
avfallshanteringen 

 Förbättrad kommunikation och information 
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5.2 Mål och åtgärder för perioden 2015-2019 

Under respektive övergripande mål har detaljerade mål och åtgärder tagits fram. 
Dessa har också kopplats till uppföljningsmöjligheter och ansvariga enheter 
och/eller bolag. Uppföljning av målen ska göras en gång per år och denna 
sammanställning ska redovisas till ansvariga politiker. 
 

MÅL FÖR AVFALLSHANTERINGEN I KRAMFORS 
KOMMUN PERIODEN 2015-2019 Så mäts målet Ansvarig 

MINSKA AVFALLSMÄNGDERNA 
    

Mängderna hushållsavfall till förbränning skall vara 
oförändrade eller minska jämfört med nivån 2013 (223 
kg/person och år). 

Årlig samman-
ställning av 
resultaten från 
vägning vid 
insamling.  

Tekniska enheten 

Andelen förpackningsmaterial i hushållsavfallet ska 
minska jämfört med nivån 2013. 2018 skall mängden vara 
mindre än 2,5 kg/hushåll och vecka vid plockanalys 
oavsett område. 

Analys av resultaten 
från årlig 
plockanalys av 
hushållsavfall.  

Tekniska enheten 

Arbetet med att minska matavfallet från kommunens 
restauranger och kök ska fortsätta. Tallrikssvinnet ska 
vara oförändrat eller minska jämfört med 2014 års låga 
nivå (25 g/dag och portion). Svinnet från köken (så kallat 
kökssvinn) ska minska med 10 % under 2016 jämfört med 
2015.  

Årlig samman-
ställning av 
resultaten från 
vägning. 

Kostenheten 

ÖKAD ÅTERVINING OCH ÅTERANVÄNDNING Så mäts målet Ansvarig 

Under 2015 ta fram ett förslag på layout och lokalisering 
av en mindre ÅVC i kommunens östra del. 

Framtaget förslag 
presenteras för KS. 

Tekniska enheten 

Successivt skall kommunens förvaltningar och bolag 
införa källsortering i alla sina verksamheter. Under 2015 
tas källsorteringskoncept fram för tre typarbetsplatser. 
Efter utvärdering av detta projekt 2016 tas beslut om 
eventuell fortsättning och utformningen av och tidplanen 
för denna. 

Redovisning av 
resultat för KF samt 
beslut om 
fortsättning. 

Tekniska enheten, 
miljö- och 
byggförvaltningen 
samt 
typarbetsplatser. 

Krambo ska inventera källsorteringens omfattning i sina 
fastigheter. Senast 2019 ska fullständig källsortering vara 
införd i tre bostadsområden. 

Genomförd 
inventering och 
införande 
presenteras för KF. 

Krambo 

Förutsättningarna för samarbete med secondhand-
organisationer för att möjliggöra avlämnande av 
återbruksmaterial vid Högberget utreds under 2016. 

Genomförd 
utredning 
presenteras för KS. 

Tekniska enheten 

Förutsättningarna för samarbete med 
arbetsmarknadsenheten gällande reparationer för att 
möjliggöra återbruk utreds, klart 2016. 

Genomförd 
utredning 
presenteras för KF. 

Tekniska enheten 

Förutsättningar för och konsekvenser av införande av 
utökad fastighetsnära insamling av matavfall och/eller 
förpackningsmaterial utreds, klart 2016. 

Genomförd 
utredning 
presenteras för KF. 

Tekniska enheten 
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MINSKA AVFALLETS FARLIGHET OCH DEN 
NEGATIVA PÅVERKAN FRÅN 
AVFALLSHANTERINGEN Så mäts målet Ansvarig 
Mängden insamlat farligt avfall och elavfall ska öka 
jämfört med nivån 2013 (farligt avfall 86 ton/år, elavfall 
399 ton/år). 

Årlig samman-
ställning av 
resultaten från 
vägning vid 
insamling.  

Tekniska enheten  

Andelen farligt avfall i hushållsavfallet skall på sikt vara 0 
%. Andelen farligt avfall i hushållsavfallet skall senast 
2018 vara mindre än 0,01 kg/hushåll och vecka vid 
plockanalys oavsett område. 

Analys av resultaten 
från årlig 
plockanalys av 
avfallet. 

Tekniska enheten 

Införa kompletterande insamlingssystem för smått elavfall 
i samarbete med tre butiker i kommunens olika delar, 
klart 2016.  

Redovisning i årlig 
sammanställning. 

Tekniska enheten 

Undersökningar och eventuella åtgärder av nedlagda 
deponier genomförs enligt genomförd prioritering, se 
bilaga 2. För de tre högst prioriterade (MIFO Klass 2-
deponier) utreds risker för människors hälsa eller miljö 
samt behov av eventuella åtgärder, klart 2019 

Utredning 
presenteras för KS. 

Tekniska enheten 

FÖRBÄTTRAD KOMMUNIKATION OCH 
INFORMATION 

Så mäts målet Ansvarig 

Kundnöjdheten skall återkommande mätas via 
kundenkäter, den första genomförs 2015. 

Årlig 
sammanställning. 

Tekniska enheten  

Fler än 80 % av kommuninnevånarna skall uppge att de 
är nöjda med avfallshanteringen vid uppföljande 
kundenkät 2017. 

Via kundenkät. Tekniska enheten  

Alla elever ska senast i klass 4 ha erbjudits information 
om avfallshantering i allmänhet och särskilt om vad som 
är farligt avfall.  

Årlig 
sammanställning. 

Tekniska enheten  

Riktad informationsinsats om vikten av utsortering av 
farligt avfall och elavfall genomförs under 2016 och 
därefter återkommande. 

Årlig 
sammanställning. 

Tekniska enheten 

Alla anställda i kommunala förvaltningar och bolag ska få 
information/utbildning om avfallshantering och 
miljöpåverkan från avfall.  Under 2015 genomförs 
utbildningar på tre kommunala "försöksarbetsplatser". 
Efter utvärdering av detta projekt 2016 tas beslut om 
eventuell fortsättning, samt utformningen av och 
tidplanen för denna. 

Årlig 
sammanställning.  

Miljö- och 
byggförvaltningen 
samt tekniska 
enheten 
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6 Miljöbedömning 

Under arbetet med avfallsplanen för Kramfors kommun har 
avfallshanteringens miljöpåverkan varit en viktig del när förslag till mål 
och åtgärder har tagits fram. Övergripande lagar och krav såväl som 
miljömål har varit vägledande i det arbetet. Den miljöbedömning som ska 
göras för alla kommunala planer och program enligt miljöbalken har 
resulterat i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som bifogas i bilaga 
4. 

6.1 Sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivningen 

 
Bedömningarna i miljökonsekvensbeskrivningen utgår från den förra 
avfallsplanen som ett nollalternativ. Det är alltså de planerade 
förändringarna sedan den förra planen som bedöms från ett 
miljöperspektiv.  
 
Avfall och avfallsanläggningar har ofta en betydande påverkan på miljön, 
t ex i form av transport och behandling av avfall samt föroreningar i det 
lakvatten som bildas vid en deponi. Själva anläggningarnas 
miljöpåverkan tas dock inte upp i miljökonsekvensbeskrivningen i denna 
avfallsplan, utan endast påverkan av de förslagna till åtgärder och 
förändringar som planeras. 
 

6.1.1 Miljökonsekvenser av lokala mål och åtgärder 

 
De lokala mål som sätts upp i avfallsplanen gäller minskning av mängden 
avfall, att hushållens kunskap om hur man bör hantera avfallet ska öka. 
Farligt avfall och särskilt elektronikavfall ska bli enklare att hantera rätt 
för avfallslämnarna, denna service planeras att utökas. Fortsatt arbete 
med att åtgärda och undersöka nedlagda deponier ingår i denna plan som 
den tidigare. Dessutom finns ett mål om att utreda olika samarbets- och 
insamlingsalternativ i syfte att om möjligt förbättra service och 
källsorteringen på längre sikt. 
 
Åtgärder finns också inom kommunikationsområdet för att förbättra 
dialogen och informationen till avfallslämnarna i syfte att underlätta att 
göra rätt. Några av de föreslagan åtgärderna omfattar försök inom 
kommunens egna arbetsplatser. 
 
Målen bedöms genomgående ha en positiv påverkan på miljön, särskilt 
ambitionen att minska mängderna av kärl- och säckavfall samt andelen 
farligt avfall kärl- och säckavfallet. Även ökade kunskaper hos hushållen 
är positivt för miljön. 
 
Ökad medvetenhet och kunskap via informationsinsatser bedöms leda till 
positiva effekter för miljön. Sorteringen av grovavfallet och bedöms bli 
bättre på återvinningscentralen än om avfallet hämtas med sopbil vid 
fastigheterna, vilket också är bra för miljön.  
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Alla gamla nedlagda avfallsupplag i kommunen har riskklassats. Utifrån 
riskklassningen sker en prioritering av genomförande av åtgärder och 
eventuella undersökningar för respektive deponi. De gamla 
avfallsupplagen kan påverka omgivande miljö negativt bl.a. genom 
läckage av lakvatten, varför det är viktigt att åtgärda de upplag som man 
har bedömt mest prioriterade. Eftersom det är dyrt att åtgärda dessa 
anläggningar är det viktigt att prioritera så att pengarna läggs på de 
anläggningar där de gör mest nytta. 
 
Sammanfattningsvis bedöms åtgärder som finns med i planen leda till 
positiv miljöpåverkan.  
 
Om den totala miljöpåverkan från avfallet blir mindre de kommande åren 
än den är idag får framtiden utvisa. Det beror till stor del även på 
konsumtionsmönster och möjligheterna till återanvändning/återbruk.  
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BILAGA 1 

 
 

Uppföljning av mål och handlingsprogram, 
2008 – 2012 

Bakgrund 

I samband med uppstarten av arbetet med att ta fram en ny avfallsplan för 
Kramfors kommun hölls ett möte med styrgruppen den 2014-02-27 där 
mål och åtgärder i den tidigare avfallsplanen gicks igenom. En 
sammanställning av den genomgången redovisas nedan.  

Uppföljning av handlingsprogrammet 

All verksamhet inom avfallsområdet har haft ett antal långsiktiga mål 
som brutits ned i ett handlingsprogram. I handlingsprogrammet ingår 
åtgärder kopplade till respektive mål.  

 De långsiktiga målen i avfallsplanen är sju till antalet och 
beskrivs nedan: 

 Mängden avfall och dess innehåll av miljöskadliga ämnen ska 
minska 

 Avfallets klimat- och miljöpåverkan ska minska 

 Återvinning och hantering av avfall ska ske på sådant sätt att 
förbrukningen av ändliga naturresurser minskar 

 Återvinning ska ske så nära källan som möjligt 

 Den höga sanitära standarden i dagens renhållning ska bibehållas 

 Alla kommunens invånare ska erbjudas bra service beträffande 
avfallshantering och återvinning 

 Vårt avfall ska inte belasta miljön för framtida generationer 

I handlingsprogrammet redovisas åtgärder som ska genomföras under 
perioden 2008-2012, med inriktning mot de övergripande målen. 

Resultat 

Utifrån de 7 målen har ett handlingsprogram med 21 punkter tagits fram. 
Nio av dessa åtgärder har slutförts under avfallplanens period. Av 
kvarstående åtgärder är några under utredning eller ej påbörjade. 
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Handlingsprogram 

Mängden avfall och dess innehåll av miljöskadliga 
ämnen ska minska 

Det fanns åtta olika åtgärdsförslag i handlingsplanen som har lösts med 
varierad framgång. Rutiner för klassificering av avfall till deponi, ökat 
regionalt samarbete i avfallsfrågor, utvärdering av hemkomposteringens 
bidrag till återvinningen av organiskt avfall i kommunen mer information 
på hemsidan och införande av avfall web är åtgärder som blivit 
genomförda. 

Förbättrad service av mottagning av farligt avfall, utredning av 
servicenivå för sortering och hämtning av företagsavfall, och 
framtagande av informationsmaterial har däremot inte genomförts. 

Avfallets klimat- och miljöpåverkan ska minska 

Till det här målet finns inga åtgärdsförslag kopplade. 

Återvinning och hantering av avfall ska ske på sådant 

sätt att förbrukningen av ändliga naturresurser minskar 

De åtgärder som var föreslagna har genomförts eller pågår fortfarande. 
Förutsättningar för att producera biogas från kommunens större 
reningsverk samt intresset för produktion av biogas från större djurhållare 
har utretts. Rutiner för att ta omhand skrotbilar har tagits fram. Möjlig 
hantering av stallgödsel enligt Förordning om animaliska biprodukter har 
utretts. 

Återvinning ska ske så nära källan som möjligt 

Förutsättningarna/möjligheterna för fastighetsnära insamling av 
källsorterade fraktioner i hushållen ska utredas med exempel från andra 
kommuner. Arbetet pågår. Målet att förbättra källsortering inom 
kommunens är ej genomfört. 

Den höga sanitära standarden i dagens renhållning ska 

bibehållas 

Inga åtgärder kopplat till målet 

Alla kommunens invånare ska erbjudas bra service 

beträffande avfallshantering och återvinning 

Alla fritidsboende har under sommarperioden tillgång till egna 
avfallskärl. En sorteringsguide finns framtagen för hushåll dock inte för 
mindre företag. Hämtningsrutinerna för slam från slutna tankar och 
avloppsbrunnar har delvis förbättrats. Bättre service och skötsel på 
återvinningsstationerna är en ständigt aktuell fråga som hela tiden 
diskuteras, bl.a. vid årliga samråd med FTI (förpacknings- och 
tidningsinsamlingen). Eftersom det inte finns någon samlad 
tillgänglighetsplan inom kommunen har inte målet att genom planen 
förbättra tillgängligheten till återvinningsstationerna genomförts. 
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Vårt avfall ska inte belasta miljön för framtida 

generationer 

En prioritering av behovet av efterbehandlingsåtgärder beträffande 
nedlagda, kommunala avfallsupplag har gjorts med Mifo-databasen som 
underlag. Kaninholmen, Skullersta och Stensätter är prioriterade men 
inget förslag till åtgärd/efterbehandling finns framtaget. 

 

Sweco Environment AB 
Vatten och Miljö  
Sundsvallskontoret 

 

Lena Forsström 
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Objekt namn N   ( SW ER EF 9 9 ) E ( SW ER EF 9 9 ) Fast ighet Primär B ransch St at us R iskkla

ss

U nd erlag /  

M et od ik

M o t iver ing T il lsyns-

mynd ighet

Kaninholmen 211, Nyland 

5:19

6989877 639971 Nyland 5:19 Avfallsdeponier - icke 

farligt , farligt  avfall

Inventering - avslutad - 

förstudie ej påbörjad

2 M IFO 1 Nedskräpad med järn, skrot, g las, plast, keramik vid 

besök men har städats av kommunen. 

Skullersta 402/403. 

Skullersta 4:1

6973948 651956 Skullersta 4:1 Avfallsdeponier - icke 

farligt , farligt  avfall

Inventering - avslutad - 

enklare undersökning 

utförd

2 M IFO 1 Dike som rinner i kanten av deponin som rinner ner t ill 

skullerstaån, badplats, vattenförsörjning, f rilufsliv, 

bränngrop. Provtagning på sediment i Skullestasjön 

utfört  2010, inga höga föroreningar i sediment. 

Däremot högt grundvatten och ej täta skikt .

Stensätter 203, 

Stensätter 2:23

6988584 633201 Stensätter 2:23 Avfallsdeponier - icke 

farligt , farligt  avfall 

/ Industrideponi

Inventering - avslutad - 

förstudie ej påbörjad

2 M IFO 1 Nära å, genomsläpplig mark, lakvatten hinner troligen 

inte renas, dåligt  täckt, f iske, bärplockning.

Blästa. 202. Lästa 10:50 6987812 635110 Lästa 10:50>1 Avfallsdeponier - icke 

farligt , farligt  avfall

Inventering - avslutad - 

enklare undersökning 

utförd

3 M IFO 1 Vatten rinner igenom deponin. Sumpigt där diket går 

förbi. Bra täckt. Keramik st icker upp på ett  ställe. 

Ligger nära Bollstaån.Helt  bevuxen.

Invik 1. 502. Invik 7:1 6993465 658760 Invik 7:1 Avfallsdeponier - icke 

farligt , farligt  avfall

Inventering - avslutad - 

förstudie ej påbörjad

3 M IFO 1 På bortre sidan av deponin stack det upp en del 

järnskrot. I övrigt  bra täckt.

Klockestrand. 401. Nora-

Klocke 1:130

6975388 648169 Nora-Klocke 1:130 Avfallsdeponier - icke 

farligt , farligt  avfall

Inventering - avslutad - 

förstudie ej påbörjad

3 M IFO 1 Dike int ill som går ner mot älven. Synligt  avfall är 

städat och täckt.

M arieberg 2, Köja 24:1 6987294 641676 Köja 24:1 Avfallsdeponier - icke 

farligt , farligt  avfall

Inventering - avslutad - 

förstudie ej påbörjad

3 M IFO 1 Liten t ipp, behöver täckas. Nytt  skräp dit forslat . Plåt o 

skräp.

M arieberg 4. 305. Köja 

24:1

6986968 641747 Köja 24:1 Avfallsdeponier - icke 

farligt , farligt  avfall

Inventering - avslutad - 

förstudie ej påbörjad

3 M IFO 1 Dåligt  täckt, liten t ipp. Dike nedanför, sumpigt.

Prästmon 212 (Hola 4:17) 6997618 639371 Hola 4:17 Avfallsdeponier - icke 

farligt , farligt  avfall

Inventering - avslutad - 

förstudie ej påbörjad

3 M IFO 1 En del skrot i kanten av t ippen ner mot diket st icker 

fram. Oljef ilm på vattnet. Omkringboende, lekplats.

Rossvik 404, Rossvik 

2:5

6974120 656344 Rossvik 2:5 Avfallsdeponier - icke 

farligt , farligt  avfall

Inventering - avslutad - 

förstudie ej påbörjad

3 M IFO 1 Deponin behöver åtgärdas, nyligt  dit forslade sopor 

plockas bort  och ev täckning på en del ställen.

Svanön, Skyt teviken. 

Svanön 1:37

6978095 646646 Svanön 1:37 Avfallsdeponier - icke 

farligt , farligt  avfall

Inventering - avslutad - 

förstudie ej påbörjad

3 M IFO 1 Täcktes med lera i samband med byggandet av 

Ådalsbanan

Tjärndalen. 308. Lugnvik 

2:30

6980033 650116 Lugnvik 2:30 Avfallsdeponier - icke 

farligt , farligt  avfall

Inventering - avslutad - 

förstudie ej påbörjad

3 M IFO 1 Bör täckas bättre för at t  minska påverkan på bäcken 

nedströms.

M arkom, Järved 4:1 7002393 664177 Järved 4:1 Industrideponier Inventering - avslutad - 

förstudie ej påbörjad

3 M IFO 1 Städning av synligt  avfall är ut fört .

Fällsvik. 604. Fällsvik 

15:1

6975523 670973 Fällsvik 1:15 Avfallsdeponier - icke 

farligt , farligt  avfall

Inventering - avslutad - 

ingen åtgärd

4 M IFO 1 Såg bra ut.

Invik 2. 503.  Invik 7:1 6993377 658715 Invik 7:1 Avfallsdeponier - icke 

farligt , farligt  avfall

Inventering - avslutad - 

ingen åtgärd

4 M IFO 1 Inget synligt . Å nedanför.

Kyrkvikst ippen 111 6979368 641899 Gudmundrå 

Prästbord 1:9

Avfallsdeponier - icke 

farligt , farligt  avfall

Inventering - avslutad - 

ingen åtgärd

4 M IFO 1 Tippen rasat ut  i kyrkviken. Inget krav på åtgärder.

Lunde 102, Lunde 8:1 6975010 645994 Lunde 8:1 Avfallsdeponier - icke 

farligt , farligt  avfall

Inventering - avslutad - 

ingen åtgärd

4 M IFO 1 Väl täckt

Prästt järn 601, 

Nordingrå-Prästbord 1:1

6982537 667641 Nordingrå prästbord 

1:1

Avfallsdeponier - icke 

farligt , farligt  avfall

Inventering - avslutad - 

ingen åtgärd

4 M IFO 1 Väl täckt, inga synliga skador på vegetat ionen.

Salsåker 605, Salsåker 

11:4

6988890 666111 Salsåker 11:4 Avfallsdeponier - icke 

farligt , farligt  avfall

Inventering - avslutad - 

ingen åtgärd

4 M IFO 1 Liten t ipp som såg bra ut. Bra täckt.

Sandslån. 301. 

Kungsgården 5:25

6989805 641800 Kungsgården 5:25, 

Kungsgården 5:32

Avfallsdeponier - icke 

farligt , farligt  avfall

Inventering - avslutad - 

ingen åtgärd

4 M IFO 1 Väl täckt t ipp, sumpigt område vid älven, risupplag.

Strömnäsviken. 103. 

Strömnäs 15:1

6976218 645336 Strömnäs 15:1 Avfallsdeponier - icke 

farligt , farligt  avfall

Inventering - avslutad - 

ingen åtgärd

4 M IFO 1

Törna. 501. Törna 3:9 6991312 660924 Törna 3:9 Avfallsdeponier - icke 

farligt , farligt  avfall

Inventering - avslutad - 

ingen åtgärd

4 M IFO 1 Inget synligt . Fotbollsplan över t ippen. Vall mot ån.

Ödsåker 602, Nordingrå-

Prästbord 1:1

6983578 667483 Nordingrå prästbord 

1:1

Avfallsdeponier - icke 

farligt , farligt  avfall

Inventering - avslutad - 

ingen åtgärd

4 M IFO 1 Väl täckt

Docksta. 505. Docksta 

5:42. Deponin ej funnen.

6995880 668167 Docksta 5:42 Avfallsdeponier - icke 

farligt , farligt  avfall

Ident if iering - avslutad - 

inventering ej påbörjad

Hammar 213, 

Kungsgården 16:1

6990882 641586 Kungsgården 16:1 Avfallsdeponier - icke 

farligt , farligt  avfall

Ident if iering - avslutad - 

inventering ej påbörjad

Hörnö. 405. Hornön 

3:25. Deponin ej funnen.

6969340 651114 Hornön 3:25 Avfallsdeponier - icke 

farligt , farligt  avfall

Ident if iering - avslutad - 

inventering ej påbörjad

M jällom. 603. M jällom 

2:36 Tippen hit tades ej.

6988271 674038 Nordingrå-M jällom 

2:36

Avfallsdeponier - icke 

farligt , farligt  avfall

Ident if iering - avslutad - 

inventering ej påbörjad

Sandö deponi o sågverk 6976374 647067 Sandö 2:5 Avfallsdeponier - icke 

farligt , farligt  avfall

Ident if iering - avslutad - 

inventering ej påbörjad

GUBBM YRAN 

AVFALLSUPPLAG, 

deponi

6978703 641469 Gudmundrå 

Prästbord 1:11, Fiskja 

16:6

Avfallsdeponier - icke 

farligt , farligt  avfall

Ident if iering - avslutad - 

inventering ej påbörjad

Både hushållsavfall och indust riavfall. Avslutad med de 

krav som fanns då, dock ej med tätskikt . Provtagning 

utförs av kn i bäcken .

Kommunen

Bollsta 204 6988510 632984 Delångersmarken 1:4 Industrideponier Ident if iering - avslutad - 

inventering ej påbörjad

Bollsta 205 6988599 632701 Delångersmarken 1:4, 

Stensätter 2:22

Industrideponier Ident if iering - avslutad - 

inventering ej påbörjad

Bollsta 207 6988439 632019 Stensätter 2:22 Industrideponier Ident if iering - avslutad - 

inventering ej påbörjad

Bollsta 208 6988409 631913 Stensätter 2:22 Industrideponier Ident if iering - avslutad - 

inventering ej påbörjad

Bollsta 209 6988181 631856 Delångersmarken 1:24 Industrideponier Ident if iering - avslutad - 

inventering ej påbörjad

Bollsta 210 6988225 631422 Delångersmarken 1:4 Industrideponier Ident if iering - avslutad - 

inventering ej påbörjad

Delångersmarken 

avfallsupplag (Bollsta 

206),deponi

6988400 632619 Delångersmarken 1:24 Industrideponier Ident if iering - avslutad - 

inventering ej påbörjad

Avslutad med modern teknik

Dysjön deponi 6985065 637720 Dynäs 4:30 Industrideponier Ident if iering - avslutad - 

inventering ej påbörjad

Frånö deponi 6978886 644419 Frånö 16:25 Industrideponier Ident if iering - avslutad - 

inventering ej påbörjad

Graninge-Bollsta 

barkupplag

6986995 636476 Bollsta 3:90 Industrideponier Ident if iering - avslutad - 

inventering ej påbörjad

Hallstanäs deponi 6979570 647414 Norrland 4:28 Industrideponier Ident if iering - avslutad - 

inventering ej påbörjad

Invik deponi (504) 6993439 658334 Invik 5:17 Industrideponier Ident if iering - avslutad - 

inventering ej påbörjad

Kramfors sulf it , deponi 6981966 642940 Brunne 8:6 Industrideponier Åtgärd - avslutad - 

uppföljning ej klar

Länsstyrelse

Lugnvik deponi 6981498 647453 Lugnvik 1:18 Industrideponier Ident if iering - avslutad - 

inventering ej påbörjad

Nensjö deponi 6973742 646456 Sprängsviken 2:1 Industrideponier Ident if iering - avslutad - 

inventering ej påbörjad

Nordfarbo, Kolbacken 

deponi

6981280 643666 Brunne 8:358 Industrideponier Ident if iering - avslutad - 

inventering ej påbörjad

Sandviken Industrit ipp, 

deponi

6984736 639826 Dynäs 15:1 Industrideponier Ident if iering - avslutad - 

inventering ej påbörjad

Uddst ippen, deponi 6980675 643952 Brunne 8:358 Industrideponier Ident if iering - avslutad - 

inventering ej påbörjad

U t drag  ur  EB H- st ödet  2 0 14 - 0 9 - 0 2 Förklar ing ar

M etodik Riskklass

M ifo 1 =orienterande 

studie

M ifo 2 = översikt lig 

undersökning

1 = M ycket hög risk 2 = Hög 

risk

3 = M ått lig 

risk

4 = Liten risk
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Samrådsredogörelse 

Enligt miljöbalken (15 kap 13 §) ska kommunen, när en 
renhållningsordning upprättas, på ett lämpligt sätt och i skälig omfattning 
samråda med fastighetsinnehavare och myndigheter som kan ha ett 
väsentligt intresse i saken. Förslaget ska ställas ut till granskning under 
minst fyra veckor. 

Samrådsförfarandet 

Ett förslag till renhållningsordning med renhållningsföreskrifter och 
avfallsplan har under 2014 utarbetats av en arbetsgrupp med tjänstemän 
från tekniska enheten och miljö- och byggförvaltningen samt en 
styrgrupp bestående av tre politiker.  

Förslaget har varit utställt under perioden 27 oktober till 30 november. 
Under denna tid har materialet funnits tillgängligt på kommunens 
hemsida, Kom in kundtjänst, kommunens bibliotek samt på tekniska 
enheten.  Kungörelse angående utställning var införd i Tidningen 
Ångermanland den 23 oktober. Förslaget har även skickats på remiss 
direkt till en bred krets av intressenter i kommunen, totalt 92 stycken, 
däribland Länsstyrelsen i Västernorrland.  

Inkomna yttranden 

Under samrådet har yttranden och synpunkter inkommit från: 

Socialdemokraterna, Kramfors Arbetarekommun  

Miljö- och Byggnämnden, Kramfors kommun 

Villaägarna i Kramfors med Höga Kusten 

Länsstyrelsen Västernorrland 

4 stycken privatpersoner 

I det följande redovisas det huvudsakliga innehållet i yttrandena samt 
kommentarer i anslutning härtill. Inkomna synpunkter har beaktats och 
om det har varit möjligt arbetats in i renhållningsordningen. De 
synpunkter som inte har kunnat arbetas in har sammanställts och 
kommenterats i denna samrådsredogörelse. Synpunkter av redaktionell 
betydelse har inte kommenterats. 

Socialdemokraterna, Kramfors Arbetarekommun  

Redan 2015 prioritera att hjälporganisationer återbrukar på 
Högberget. 

Kommentar: Beaktas genom att de två målen gällande återbruk och 
reparationer justeras så att de påbörjas 2015, men slutförs 2016. 

Avfallsplanen bör utökas med en plan för hur Kramfors kommun 
kan införa källsortering i direkt anslutning till enskilda fastigheter. 

Kommentar: Ett av målen i planen omfattar utredning av att införa 
fastighetsnära källsortering – ” Förutsättningar för och konsekvenser av 
införande av utökad fastighetsnära insamling av matavfall och/eller 
förpackningsmaterial utreds, klart 2016.” 
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Jobba för att förskole- och skolbarn blir miljömedvetna. 

Kommentar: Ett av målen i planen omfattar information till elever – ” 
Alla elever ska senast i klass 4 ha erbjudits information om 
avfallshantering i allmänhet och särskilt om vad som är farligt avfall.” 

Hur ska äldre personer göra som inte orkar källsortera sina 
hushållsopor? 

Kommentar: Hantering av hushållets sopor bör utföras inom ramen för 
hemtjänst alternativt att tjänsten får köpas av serviceföretag.  

Miljö- och Byggnämnden, Kramfors kommun 

Möjligheten att påbörja matavfallsinsamling ska finnas under 
programperioden. 

Kommentar: Fastighetsnära utsortering av matavfall och 
förpackningsmaterial ingår som ett utredningsmål. Detta eftersom det i 
dagsläget inte är avgjort om kommunen får ansvar även för att samla in 
förpackningsmaterial. Att innan det är avgjort, påbörja insamling endast 
av matavfall, för att eventuellt tvingas byta insamlingssystem senare, 
bedöms inte som resurseffektivt. Idag finns heller ingen 
rötningsanläggning på rimligt avstånd, närmsta är Skellefteå. Den 
anläggning som planeras i Härnösand är en torrötningsanläggning som 
ger ett mindre utbyte av biogas jämfört med en våtrötningsanläggning 
samt en rötrest av sämre kvalitet som inte möjliggör återföring av 
växtnäring, utan den planeras endast att användas som deponitäckning. 
Syftet med utredningsmålet är just att utreda frågor som detta.  

Renhållningsföreskrifterna är svårlästa. 

Kommentar: Föreskrifterna följer en mall som branschorganisationen 
Avfall Sverige har tagit fram. Utifrån detta bedöms de ha en lämplig 
utformning.  

Villaägarna i Kramfors med Höga Kusten 

Utformningen av § 15 och § 16 i föreskrifterna kan leda till att 
villaägare kan tvingas ha sina sopkärl på uppställningsplatser långt 
från fastigheten, vilket kan leda till problem för äldre. 

Kommentar: Som paragraferna anger stannar sopbilen normalt vid 
fastighet och sopkärlet ska vara uppställt inom 1,6 m från stannstället. 
Kommunen kan inte utan orsak anvisa en annan plats längre bort för 
tömning. Enligt §17 kan kommunen anvisa annan plats om vägen inte är 
farbar. 

För äldre personer kan det vara värt att känna till att som alternativ till 
hämtning inom 1,6 m finns det ett alternativ med hämtning inom 1,6-50 
m (sk dragväg, chauffören kliver ut och hämtar kärlet), dock till en något 
högre avgift. 
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Länsstyrelsen i Västernorrland 

Avfallsplanen ska tydligare redogöra för hur Kramfors kommun 
arbetar för att motverka illegala bilskrotare och otillåten 
avfallsexport. 

Kommentar: Beaktas genom att ett nytt avsnitt 4.7 om illegala bilskrotare 
och otillåten avfallsexport har lagts till. 

I avfallsplanen bör det framgå vilka åtgärder som vidtas i syfte att 
minska nedskräpningen i kommunen. 

Kommentar: Inom kommunen finns det idag rutiner för renhållning på 
allmänna platser och i naturområden. Vi informerar kontinuerligt om 
hur avfall ska hanteras och var det ska lämnas. Ett av målen i planen 
omfattar även information till skolelever – ” Alla elever ska senast i klass 
4 ha erbjudits information om avfallshantering i allmänhet och särskilt 
om vad som är farligt avfall.” – där kommer även nedskräpning att 
beröras. Kommunen bedömer därför att ingen fördjupning i 
avfallsplanen är nödvändig.   

Kommunen bör arbeta för en mer fastighetsnära avfallsinsamling, 
hämta inspiration från kommuner som kommit längre i frågan samt 
ha som målsättning att mängden hushållsavfall till förbränning ska 
minska.  

Kommentar: I avfallsplanen finns ett utredningsmål angående 
fastighetsnära utsortering av matavfall och förpackningsmaterial. Det 
finns även ett mål att mängderna hushållsavfall till förbränning ska vara 
oförändrade eller minska. Kommunen har även genom Y-remhållare ett 
tätt informationsutbyte med andra kommuner i länet, där vissa har 
kommit längre i dessa frågor.  

Privatperson 1 

Tycker att man ska kunna lämna in textilier för återvinning på 
Högbergets avfallsanläggning. 

Kommentar: I planen finns ett utredningsmål gällande möjligheten att 
lämna kläder och andra saker till återbruk på Högberget. Vad gäller 
återvinning av textilier, d.v.s. att man gör ny tråd eller att man 
återanvänder fibrerna i annan användning, har Naturvårdsverket fått ett 
uppdrag av regeringen - att utreda hantering av textiler för att öka 
materialåtervinningen. Kramfors kommun följer vilka rekommendationer 
som Naturvårdsverket kommer att föreslå.  

Privatperson 2 

Tycker att anmälan till miljö- och byggförvaltningen om 
hemkompostering borde vara avgiftsfri, istället för att kosta 850 kr.  

Kommentar: Avgiften som tas ut är bestämd av miljö- och byggnämnden 
och regleras inte i renhållningsordningen. 

Privatperson 3 

Tycker att om man äger både ett fritidshus och ett fast bostadshus i 
kommunen, ska man inte behöva betala dubbla avgifter.  
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Kommentar: Avgiften för sopor beräknas alltid per fastighet, i avgiften 
ingår även att man får tillgång till insamling av grovsopor och farligt 
avfall, samt att man har tillgång till att lämna avfall på Högbergets 
avfallsanläggning. Det bedöms alltid uppkomma avfall någon gång från 
en fastighet som nyttjas och därför måste man ha sophämtning på båda 
fastigheterna. I det fall man har två fastigheter och vistas på en i taget så 
regleras avgiften genom att kommunen har en avgift per kilo sopor, d.v.s. 
när man inte nyttar kärlet vid ett hus får man heller ingen kostnad för 
vikten där.  

Privatperson 4 

Undrar hur man ska sortera kattsand, det är ju inte brännbart. 

Kommentar: Vanlig kattsand är gjord av lera eller sand och är som sagt 
inte brännbart egentligen. För att det ska vara praktiskt för hushållen 
samt eftersom det i sammanhanget är små mängder rekommenderas det 
trots detta att kattsanden ska läggas med hushållssoporna, som skickas 
till förbränning. Kommunen rekommenderar istället att organiskt 
nedbrytbart material används i kattlådan, exempelvis spånpellets. Det 
kan både förbrännas och komposteras. 
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Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

Bakgrund 

Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808, kap 6) samt tillhörande 
föreskrifter från Naturvårdsverket (NFS 2006:6) ska en miljöbedömning 
göras av en avfallsplan. En miljöbedömning är en process som innebär 
att miljöhänsyn finns med i arbetet med planen och att en 
miljökonsekvensbeskrivning oftast upprättas. 

Miljöaspekter har funnits med hela tiden i arbetet med avfallsplanen, 
bland annat genom att representanter från miljökontoret har suttit med i 
arbetsgruppen.  

Innan en myndighet eller kommun bestämmer omfattningen av och 
detaljeringsgraden för miljökonsekvensbeskrivningen, skall myndigheten 
eller kommunen samråda med den eller de kommuner och länsstyrelser 
som berörs av planen eller programmet. Detta utkast till MKB utgör 
därför en del i det samrådet.  

Under arbetet med avfallsplanen har många olika alternativa mål och 
åtgärder diskuterats i arbetsgruppen och tillsammans med den politiska 
styrgruppen. I samrådsversionen av avfallsplanen får olika intressenter 
lämna synpunkter. Inkomna synpunkter och alternativa åtgärder 
diskuteras och en bearbetning av målen sker till en slutversion. Denna 
miljöbedömning utgår ifrån samrådsversionen av avfallsplanen och dess 
mål. 

Uppföljning av avfallsmängder görs varje år i kommunens redovisning 
och uppföljning. Vissa åtgärder, som plockanalyser och 
kundundersökningar, kommer att följas upp löpande. Årligen kommer 
det att genomföras en uppföljning av målen i planen och denna 
sammanställning redovisas för politikerna. Inför nästa revidering av 
avfallsplanen kommer en uppföljning av hela planen att göras.  

Nollalternativ 

Vid bedömningen av miljökonsekvenser av mål och åtgärder har 
föregående avfallsplan, som antogs 2008-02-25, valts som nollalternativ. 
De miljökonsekvenser som diskuteras i nästa kapitel är alltså inte menade 
att beskriva alla miljökonsekvenser från avfallshanteringen eller 
avfallsanläggningarna, utan endast konsekvenserna av de åtgärder som 
nu planeras, jämfört med vad som annars skulle kunna hända om 
åtgärderna inte kommer till stånd.  
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Miljökonsekvenser av lokala mål 

MÅL FÖR 
AVFALLSHANTERINGEN I 
KRAMFORS KOMMUN PERIODEN 
2015-2019 

BEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN 

MINSKA AVFALLSMÄNGDERNA 
 

Mängderna hushållsavfall till förbränning 
skall vara oförändrade eller minska 
jämfört med nivån 2013 (223 kg/person 
och år). 

Positiv påverkan. Mindre avfallsströmmar innebär generellt 
en mindre miljöpåverkan oberoende av avfallets typ. I detta 
mål inkluderas inte återvinningsmaterial med 
producentansvar eller grovavfallet i ambitionen. Eftersom 
kommunen svårligen kan styra över hur mycket varor som 
konsumeras är det främst en ökad källsortering av avfallet 
som kan leda till lägre mängder kärl- och säckavfall. Det nya 
målet avspeglar därför bättre de flöden som kommunen kan 
påverka. 

Andelen förpackningsmaterial i 
hushållsavfallet ska minska jämfört med 
nivån 2013. 2018 skall mängden vara 
mindre än 2,5 kg/hushåll och vecka vid 
plockanalys oavsett område. 

Positiv påverkan. En ökad källsortering av avfallet leder till 
ökad återvinning. 

Arbetet med att minska matavfallet från 
kommunens restauranger och kök ska 
fortsätta. Tallrikssvinnet ska vara 
oförändrat eller minska jämfört med 2014 
års låga nivå (25 g/dag och portion). 
Svinnet från köken (så kallat kökssvinn) 
ska minska med 10 % under 2016 
jämfört med 2015.  

Positiv påverkan.  
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ÖKAD ÅTERVINING OCH ÅTERANVÄNDNING 
 

Under 2015 ta fram ett förslag på layout och 
lokalisering av en mindre ÅVC i kommunens östra 
del. 

Ingen till positiv påverkan beroende på 
utredningsresultat. Ökad närhet till en ÅVC 
bedöms vara positivt ur sorterings- och 
återvinningssynpunkt. 

Successivt skall kommunens förvaltningar och bolag 
införa källsortering i alla sina verksamheter. Under 
2015 tas källsorteringskoncept fram för tre 
typarbetsplatser. Efter utvärdering av detta projekt 
2016 tas beslut om eventuell fortsättning och 
utformningen av och tidplanen för denna. 

Ingen skillnad jämfört med nollalternativet. 
Liknande mål fanns i föregående plan. 

Krambo ska inventera källsorteringens omfattning i 
sina fastigheter. Senast 2019 ska fullständig 
källsortering vara införd i tre bostadsområden. 

Positiv påverkan. Ökad utsortering och 
återvinning är positivt ur miljöhänsyn. 

Förutsättningarna för samarbete med 
secondhandorganisationer för att möjliggöra 
avlämnande av återbruksmaterial vid Högberget 
utreds under 2016. 

Ingen till positiv påverkan beroende på 
utredningsresultat. Ökat återbruk är positivt ur 
miljöhänsyn. 

Förutsättningarna för samarbete med 
arbetsmarknadsenheten gällande reparationer för att 
möjliggöra återbruk utreds, klart 2016. 

Ingen till positiv påverkan beroende på 
utredningsresultat. Ett eventuellt framtida ökat 
återbruk är positivt ur miljöhänsyn. 

Förutsättningar för och konsekvenser av införande av 
utökad fastighetsnära insamling av matavfall och/eller 
förpackningsmaterial utreds, klart 2016. 

Ingen. Liknande mål fanns i föregående plan. 
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MINSKA AVFALLETS FARLIGHET OCH DEN 
NEGATIVA PÅVERKAN FRÅN 
AVFALLSHANTERINGEN 

 

Mängden insamlat farligt avfall och elavfall ska öka 
jämfört med nivån 2013 (farligt avfall 86 ton/år, elavfall 
399 ton/år). 

Positiv påverkan. För att minska miljöpåverkan 
från avfallshanteringen är det av särskild vikt att 
farligt avfall omhändertas. 

Andelen farligt avfall i hushållsavfallet skall på sikt 
vara 0 %. Andelen farligt avfall i hushållsavfallet skall 
senast 2018 vara mindre än 0,01 kg/hushåll och 
vecka vid plockanalys oavsett område. 

Positiv påverkan. För att minska miljöpåverkan 
från avfallshanteringen är det av särskild vikt att 
farligt avfall omhändertas. 

Införa kompletterande insamlingssystem för smått 
elavfall i samarbete med tre butiker i kommunens 
olika delar, klart 2016.  

Positiv påverkan. För att minska miljöpåverkan 
från avfallshanteringen är det av särskild vikt att 
farligt avfall omhändertas. 

Undersökningar och åtgärder av nedlagda deponier 
genomförs enligt genomförd prioritering, se bilaga 
2. För de tre högst prioriterade (MIFO Klass 2-
deponier) utreds risker för människors hälsa eller miljö 
samt behov av eventuella åtgärder, klart 2019 

Ingen. Liknande mål fanns i föregående plan. 

FÖRBÄTTRAD KOMMUNIKATION OCH 
INFORMATION 

 

Kundnöjdheten skall återkommande mätas via 
kundenkäter, den första genomförs 2015. 

Varken positiv eller negativ miljöpåverkan. 

Fler än 80 % av kommuninnevånarna skall uppge att 
de är nöjda med avfallshanteringen vid uppföljande 
kundenkät 2017. 

Varken positiv eller negativ miljöpåverkan. 

Alla elever ska senast i klass 4 ha erbjudits 
information om avfallshantering i allmänhet och 
särskilt om vad som är farligt avfall.  

Ökad information om återvinning och 
miljöfrågor ökar motivationen och förståelsen 
för avfallshanteringens betydelse och bedöms 
kunna verka stödjande för att uppnå övriga mål 
i planen. 

Riktad informationsinsats om vikten av utsortering av 
farligt avfall och elavfall genomförs under 2016 och 
därefter återkommande. 

Ökad information om återvinning och 
miljöfrågor ökar motivationen och förståelsen 
för avfallshanteringens betydelse och bedöms 
kunna verka stödjande för att uppnå övriga mål 
i planen. 

Alla anställda i kommunala förvaltningar och bolag 
ska få information/utbildning om avfallshantering och 
miljöpåverkan från avfall.  Under 2015 genomförs 
utbildningar på tre kommunala "försöksarbetsplatser". 
Efter utvärdering av detta projekt 2016 tas beslut om 
eventuell fortsättning, samt utformningen av och 
tidplanen för denna. 

Ökad information om återvinning och 
miljöfrågor ökar motivationen och förståelsen 
för avfallshanteringens betydelse och bedöms 
kunna verka stödjande för att uppnå övriga mål 
i planen. 
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Miljökvalitetsnormer 
 

De föreslagna målen och åtgärderna i avfallsplanen bedöms inte innebära 
att någon miljökvalitetsnorm äventyras.  

Sammanfattande bedömning av avfallsplanens 
miljöpåverkan 

Ofta sker prioritering vid val av strategi för hanteringen av avfall enligt 
den så kallade avfallshierarkin. Denna innebär att i första hand ska 
återbruk väljas. Om inte det går ska materialåtervinning prioriteras före 
energiåtervinning där så är möjligt. Det kvarvarande avfallet går till 
deponering. Vid val av strategi enligt avfallshierarkin bör samtidigt 
effekterna av hanteringens totala miljöpåverkan från t.ex. transporter samt 
den samlade ekonomin tas med i bedömningen. 

Ett vanligt mål med avfallshanteringen är att avfallets mängd och farlighet 
ska minska, så också för denna avfallsplan i Kramfors. Att minska den 
totala mängden avfall är inget som går att genomföra enbart med mål och 
åtgärder i en avfallsplan. Mängden hushållsavfall hänger mer ihop med 
konsumtionsmönster och hög- eller lågkonjunkturer än med den 
kommunala avfallshanteringen. Avfallsplaneringen kan dock leda till att 
minska mängderna som behöver deponeras, genom att så mycket som 
möjligt av avfallet återvinns (kompostering, materialåtervinning, 
energiåtervinning). Åtgärder i avfallsplanen kan också påverka mängden 
farligt avfall som sorteras och hanteras på rätt sätt. Detta är kanske den 
viktigaste aspekten från miljöperspektiv.  

För att avfallshanteringen ska fungera som planerat måste också 
kommuninnevånarna veta hur de ska sortera och lämna avfallet. 
Avfallshanteringen kräver insatser av alla hushåll för att fungera. Den 
insatsen bör vara enkel för att insamlingen skall bli framgångsrik. Därför 
är det viktigt att servicenivån är god när det gäller t.ex. öppettider på 
återvinningscentraler, frekvens för insamlingsrutter etc. Åtgärder av det 
här slaget i avfallsplanen bedöms inte medföra någon direkt miljöpåverkan 
utan är snarare av indirekt karaktär när information och bra service leder 
till ett förändrat beteende. Liksom vid alla annan kommunal verksamhet 
sätter ekonomin gränser för vilken servicenivå som kan väljas och 
prioriteringar måste göras.   

Sammanfattningsvis bedöms åtgärderna som finns med i planen leda till 
positiv miljöpåverkan.  
 
Om den totala miljöpåverkan från avfallet blir mindre de kommande åren 
än den är idag får framtiden utvisa. Det beror till stor del även på 
konsumtionsmönster och möjligheterna till återanvändning/återbruk.  
 
Sweco Environment AB 
Vatten och Miljö 
Östersundskontoret 
 
 
Helena Fureman  Lena Forsström 
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Uppgifter till länsstyrelsen enligt NFS 
2006:6, Kramfors avfallsplan 2014 - 2019 

Enligt 13 § i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om 
innehållet i en kommunal avfallsplan (NFS 2006:6) ska planen innehålla 
vissa uppgifter som underlag för länsstyrelsens sammanställning av de 
kommunala avfallsplanerna. Nedan redovisas begärda uppgifter för 
Kramfors avfallsplan 2014-2019. 

 Rubriker enligt NFS 2006:6 Uppgifter för Kramfors kommun Anmärkningar  

1 Administrativa uppgifter   

 Kommun Kramfors kommun  

 År 2013  

 Datum när planen antogs 2013  

 Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen  

 Övriga medverkande nämnder Miljö- och byggnämnden  

    

2 Kommunens befolkning och 
struktur 

  

 Befolkning totalt 18 450 invånare  

 Datum Dec 2013  

 Antal hushåll i  

o Småhus 

o Flerbostadshus 

o Fritidshus              

 

 

6 571 

3 061 

3 766 

 

Från SCB 

Från SCB 

Från SCB 

3 Avfall som kommunen ansvarar 
för: 

  

 Total insamlad mängd avfall (inkl. 
farligt avfall, slam och annat 
flytande avfall, exkl. förpackningar) 

 

Insamlad mängd matavfall till 
biologisk behandling 

Insamlad mängd farligt avfall (inkl. 
elavfall utanför producentansvaret) 

13446 ton 

 

 

-                                                                                                                             

 

114 ton 

 

Total insamlad mängd 
under kommunalt ansvar, 
d.v.s. kärl- och säckavfall, 
grovavfall, farligt avfall, 
slam, latrin, 
fettavskiljarslam och 
frityrfett. 

Ingen separat insamling 

Farligt avfall inom 
kommunalt ansvar, exkl. 
batterier och el-avfall inom 
producentansvar. 
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 Rubriker enligt NFS 2006:6 Uppgifter för Kramfors kommun Anmärkningar  

4 Avfall som omfattas av 
producentansvar 

  

 Förpackningar samt tidningar och 
returpapper som samlas in via 
återvinningsstationer.  

 

Elektriska och elektroniska 
produkter 

 

Batterier 

1475 ton 

 

 

399 ton 

 

 
37 ton 

Tidningar och returpapper 
samt förpackningar av 
papper, plast, glas och 
metall som omfattas av 
producentansvar. 

Elavfall inom 
producentansvaret 

 

 

5  Anläggningar för återvinning och 
bortskaffande av avfall 

  

5.1 Anläggningens namn Högbergets avfallsanläggning  

 SNI-kod 90.004-2, 90-005-1 m.fl.  

 Metoder som används för 
återvinning eller bortskaffande 

Sortering, vidaretransport, 
deponering 

 

 Typ av avfall som tas emot Hushållsavfall, verksamhetsavfall, 
aska, slam 

 

 Totalt mottagen avfallsmängd 64 000 ton  

 Anläggningens kapacitet 850 000 m
3 

   

 Tillåten mängd enligt tillstånd 576 000 ton  

5.2 Anläggningens namn Inviks slamlaguner  

 SNI-kod 90.004-2  

 Metoder som används för 
återvinning eller bortskaffande 

Avvattning  

 Typ av avfall som tas emot Oavvattnat avloppsslam  

 Totalt mottagen avfallsmängd 3 171 m
3 

   

 Anläggningens kapacitet Inte bedömd  

 Tillåten mängd enligt tillstånd 3 500 ton  

5.3 Anläggningens namn Tjärneds slamlaguner  

 SNI-kod 90.004-2  

 Metoder som används för 
återvinning eller bortskaffande 

Avvattning  

 Typ av avfall som tas emot Oavvattnat avloppsslam  

 Totalt mottagen avfallsmängd 1 566 m
3 

   

 Anläggningens kapacitet Inte bedömd  

 Tillåten mängd enligt tillstånd 2 000 ton  
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5.4 Anläggningens namn Gistgårdsöns slamlaguner  

 SNI-kod 90.004-2  

 Metoder som används för 
återvinning eller bortskaffande 

Avvattning  

 Typ av avfall som tas emot Oavvattnat avloppsslam  

 Totalt mottagen avfallsmängd 4 342 m
3 

   

 Anläggningens kapacitet 6 000 m
3
/år  

 Tillåten mängd enligt tillstånd 6 000 m
3
/år   

    

5.5 Anläggningens namn Tord Nylén AB  

 SNI-kod 37-2  

 Metoder som används för 
återvinning eller bortskaffande 

Kompostering, massåtervinning  

 Typ av avfall som tas emot Bark, slam, aska, jord  

 Totalt mottagen avfallsmängd 1 025 m
3 

    

 Anläggningens kapacitet 13 000 m
3
/år   

 Tillåten mängd enligt tillstånd 13 000 m
3
/år  

    

5.6 Anläggningens namn Kramfors Rivteknik AB  

 SNI-kod 37-2  

 Metoder som används för 
återvinning eller bortskaffande 

Sortering, bearbetning och 
mellanlagring 

 

 Typ av avfall som tas emot Rivningsavfall  

 Totalt mottagen avfallsmängd 5 000 ton  

 Anläggningens kapacitet Inte bedömd  

 Tillåten mängd enligt tillstånd Ingen uppgift  

    

5.7 Anläggningens namn Skanska, Öd  

 SNI-kod 90.007-2, 90.002-4  

 Metoder som används för 
återvinning eller bortskaffande 

Återvinning, mellanlagring   

 Typ av avfall som tas emot schaktmassor och asfalt  

 Totalt mottagen avfallsmängd 5 000 ton  

 Anläggningens kapacitet Inte bedömd  

 Tillåten mängd enligt tillstånd Ingen uppgift  
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5.8 Anläggningens namn Skanska, Stensland/knäppa  

 SNI-kod 90.007-2, 90.002-4  

 Metoder som används för 
återvinning eller bortskaffande 

Återvinning, mellanlagring   

 Typ av avfall som tas emot schaktmassor och asfalt  

 Totalt mottagen avfallsmängd Ingen uppgift  

 Anläggningens kapacitet Inte bedömd  

 Tillåten mängd enligt tillstånd Ingen uppgift  

    

5.9 Anläggningens namn Fröléns Kross AB, Binböle  

 SNI-kod 90.007-2  

 Metoder som används för 
återvinning eller bortskaffande 

Uppläggning   

 Typ av avfall som tas emot Schaktmassor  

 Totalt mottagen avfallsmängd 0 ton  

 Anläggningens kapacitet Inte bedömd  

 Tillåten mängd enligt tillstånd Ingen uppgift  

    

5.10 Anläggningens namn Fröléns Kross AB, Kallsta  

 SNI-kod 90.007-2, 90.002-4  

 Metoder som används för 
återvinning eller bortskaffande 

Uppläggning, mellanlagring  

 Typ av avfall som tas emot Schaktmassor, asfalt  

 Totalt mottagen avfallsmängd 0 ton  

 Anläggningens kapacitet Inte bedömd  

 Tillåten mängd enligt tillstånd Ingen uppgift  

    

5.11 Anläggningens namn Vägverket Produktion, Angsta  

 SNI-kod 90.007-2, 90.002-4  

 Metoder som används för 
återvinning eller bortskaffande 

Uppläggning, mellanlagring  

 Typ av avfall som tas emot Schaktmassor, betong, tegel, asfalt  

 Totalt mottagen avfallsmängd Ingen uppgift  

 Anläggningens kapacitet Inte bedömd  

 Tillåten mängd enligt tillstånd Ingen uppgift  
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5.12 Anläggningens namn Norrbotten Bergteknik AB, Vik  

 SNI-kod 90.007-2, 90.002-4  

 Metoder som används för 
återvinning eller bortskaffande 

Uppläggning, mellanlagring  

 Typ av avfall som tas emot Schaktmassor, betong, tegel, asfalt  

 Totalt mottagen avfallsmängd 0 ton  Tillstånd från 2007 

 Anläggningens kapacitet Inte bedömd  

 Tillåten mängd enligt tillstånd Ingen uppgift  

    

5.13 Anläggningens namn Ådalens   

 SNI-kod 90.008-1  

 Metoder som används för 
återvinning eller bortskaffande 

Demontering av fordon, 
mellanlagring f a 

 

 Typ av avfall som tas emot Skrotbilar, bilbatterier  

 Totalt mottagen avfallsmängd 2 081 ton  Levererad mängd  

 Anläggningens kapacitet Inte bedömd  

 Tillåten mängd enligt tillstånd 1 300 personbilar 3 350 ton 
batterier, 10 ton oljefilter, 1 000 
tunga fordon 

 

    

5.14 Anläggningens namn Bollsta Skrot  

 SNI-kod 37.2  

 Metoder som används för 
återvinning eller bortskaffande 

Återvinning, metallskrot  

 Typ av avfall som tas emot Metallskrot  

 Totalt mottagen avfallsmängd 700 ton  Levererad mängd  

 Anläggningens kapacitet Inte bedömd  

 Tillåten mängd enligt tillstånd Ingen uppgift 

 

 

5.15 Anläggningens namn Dahlins motor/Ulf Sellen AB  

 SNI-kod 90.006-9  

 Metoder som används för 
återvinning eller bortskaffande 

Återvinning, metallskrot  

 Typ av avfall som tas emot Snöskotrar  

 Totalt mottagen avfallsmängd -   

 Anläggningens kapacitet -  
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5.16 Anläggningens namn Albin & Herberts bildemontering 
AB 

 

 MPF-kod 29:12  

 Metoder som används för 
återvinning eller bortskaffande 

Demontering av fordon. 
Kungsgården 19:2 

 

 Typ av avfall som tas emot Skrotbilar  

 Totalt mottagen avfallsmängd 300 bilar/år  

 Anläggningens kapacitet 300 bilar/år, 600 bilar i lager  

 Tillåten mängd enligt tillstånd Ingen uppgift  

    

 Rubriker enligt NFS 2006:6 Uppgifter för Kramfors kommun Anmärkningar  

6 Lokala mål som utgår från 
nationella miljökvalitetsmål och 
regionala mål 

  

 Lokala mål för avfall som 
kommunen ansvarar för 

 Minska avfallsmängderna 

 Ökad återvinning och 
återanvändning 

 Minska avfallets farlighet och 
den negativa påverkan från 
avfallshanteringen 

 Förbättrad kommunikation och 
information 

 

 Lokala mål för avfall som 
kommunen inte ansvarar för 

Som ovan, beträffande 
verksamhetsavfall 
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Definitioner och begrepp 

 
Hushållsavfall 

Avfall som kommer från hushåll samt jämförbart avfall från andra 
verksamheter. Det är sådant avfall som uppkommer som en direkt följd av 
att människor oavsett ändamål eller verksamhet uppehåller sig i en 
anläggning. I hushållsavfall ingår också grovavfall, hushållens farliga 
avfall, latrin och slam.  
 
Grovavfall – är avfall som uppkommer i ett hushåll eller verksamhet 
men som på grund av storlek eller vikt inte kan läggas i det ordinarie kärlet 
för hushållsavfall. Det kan vara t.ex. uttjänta möbler, husgeråd, cyklar och 
emballage. 
 
Farligt avfall – avfall som särskilt anges i avfallsförordningen eller 
annat avfall som har hälsofarliga eller miljöstörande egenskaper, t.ex. 
giftigt, brandfarligt och explosivt avfall. 
 
Latrin – avfall från torrtoalett eller mulltoalett. 
 
Slam – från enskilda avloppsanläggningar (slamavskiljare och slutna 
tankar). 
 
Övrigt avfall 

Avfall från industri och annan verksamhet. Kallas även verksamhetsavfall. 
Denna indelning kan ytterligare specificeras utifrån var avfallet 
uppkommer: 
 
Park- och trädgårdsavfall – i huvudsak avfall från normal skötsel av 
park- och större trädgårdsanläggningar. 
 
Bygg- och rivningsavfall – avfall från nyproduktion (d v s byggnads- 
och anläggningsverksamhet), rivning, om- och tillbyggnad samt jord- och 
schaktmassor. 
 
Avfall från energiutvinning – slagg, askor och 
rökgasreningsprodukter från olika former av energiåtervinning. 
 
Avfall från behandling av kommunalt avloppsvatten – slam, 
rens och sand från kommunala avloppsreningsverk. 
 
Avfall från behandling av industriellt avloppsvatten – slam 
och annat avfall från behandling av industriellt avloppsvatten, dock ej 
farligt avfall. 
 
Branschspecifikt industriavfall – fast eller flytande avfall som 
uppkommer som en direkt följd av verksamheten (processavfall), spill och 
kassation, dock ej farligt avfall. Till gruppen kan avfall från industrier, 
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jord- och skogsbruk, partihandel, varuhandel, varuförmedling, offentlig 
förvaltning och andra tjänster räknas. 
 
Ej branschspecifikt industriavfall – fast eller flytande avfall som 
ej uppkommer som en direkt följd av verksamheten och som ej kan 
hänföras till någon av de övriga avfallskategorierna. Till gruppen hör 
främst förpacknings- och emballageavfall som ej omfattas av produ-
centansvaret. 
 
Specialavfall – farligt avfall enligt avfallsförordningen och annat avfall 
som p.g.a. hälsofarliga och/eller miljöstörande egenskaper bör hanteras 
särskilt. Till gruppen hör förutom farligt avfall bl.a. riskavfall från 
sjukvården (skärande, stickande och smittförande avfall) samt asbestavfall. 
 
Avfall under producentansvar 

Producentansvar innebär att den som producerar en vara också har ansvaret 
för att insamling och återvinning sker på ett miljömässigt sätt.  
 
Producentansvaret omfattar följande avfallsslag: 
Pappersförpackningar 
Plastförpackningar 
Metallförpackningar 
Glasförpackningar 
Tidningar och returpapper 
Elektriska och elektroniska produkter 
Bilar 
Bildäck 
Batterier 
Läkemedel 
 
Avfallsslag 

Avfall kan även delas in olika avfallsslag utifrån de egenskaper som har 
betydelse för behandlingen. 
 
Brännbart avfall – avfall som brinner utan energitillskott efter det att 
förbränningsprocessen har startat, exempelvis plaster och trä. 
 
Icke brännbart avfall – avfall som inte kan förbrännas även om 
energi tillförs, exempelvis sten, metall, keramik och porslin. 
 
Organiskt avfall – avfall som innehåller organiskt kol, exempelvis 
matavfall och plastavfall. 
 
Komposterbart avfall – avfall som lämpar sig för biologisk 
behandling (kompostering eller rötning), exempelvis matavfall 
 
Restavfall – det som återstår efter att återvinningsbart, brännbart och 
komposterbart avfall har sorterats ut, d.v.s. sådant avfall som inte går att ta 
hand om på annat sätt än deponering. 
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Behandling 

Återvinning – användning av material, näringsämnen eller energi från 
avfall, bland annat genom materialåtervinning, förbränning och 
kompostering. 
 
Kompostering – biologisk nedbrytning av organiskt lättnedbrytbart 
avfall under syrerika (aeroba) förhållanden. 
 
Rötning – biologisk nedbrytning av organiskt lättnedbrytbart avfall under 
syrefria (anaeroba) förhållanden. Biogas bildas vid nedbrytningen. 
 
Energiåtervinning – tillvaratagande av energi som alstras i en 
anläggning för avfallsförbränning eller tillvaratagande av gas från 
nedbrytning av organiska ämnen, exempelvis i en rötningsanläggning eller 
deponi. 
 
Deponering – när avfall läggs på avfallsupplag för kontrollerad 
slutgiltig förvaring. 
 
Anläggningar 

Återvinningscentral (ÅVC) – bemannad större anläggning för 
mottagning av grovavfall, trädgårdsavfall, farligt avfall m.m. Vid 
återvinningscentralerna finns också ofta en återvinningsstation.  
 
Återvinningsstation (ÅVS) – Obemannad mindre anläggning för där 
hushållen kan lämna sina sorterade förpackningar och tidningar. 
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§ 26 Aktualiseringsbeslut för renhållningsföreskrifter och 
förlängning av avfallsplan i Kramfors kommun 
Diarienummer: PN 2022/205 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Produktionsnämndens förslag till nästa instans 
1. Renhållningsföreskrifter  2015-2019 (KF 2015-02-23 § 6) 

aktualiseras och förlängs till 2023-12-31. 
2. Avfallsplan för Kramfors kommun 2015-2019 (KF 2015-02-23 § 6) 

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 ör 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. Fram till dess att den nya planen kan antas behöver den gamla planen 
förlängas. 

Den gamla planen har fortfarande mål som kommer kunna fortsätta vara 
vägledande för arbetet med att minska och samla in avfall i kommunen. 

Beslutsunderlag 
Renhållningsordning med renhållningsföreskrifter 2015-2019, antagen 
20150223 

Beslutet skickas till 
Tekniska avdelningen  
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Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 100 Aktualiseringsbeslut för renhållningsordning med 
avfallsplan och renhållningsföreskrifter för Kramfors 
kommun 
Diarienummer: KS 2022/403 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen väljer att inte yttra sig i ärendet och överlämnar därmed 
ärendet till kommunfullmäktige för beslut. 

Ärendet 
Beredning av ärenden och kommunstyrelsens roll: 

Kommunallagen (kap 5) reglerar hur ärenden som kommunfullmäktige 
beslutar om ska beredas. 26 § Innan ett ärende avgörs av fullmäktige, ska 
det ha beretts antingen av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör 
eller av en fullmäktigeberedning.  

28 § Styrelsen ska alltid ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som har beretts 
av en annan nämnd eller av en fullmäktigeberedning.  

Styrelsen ska lägga fram förslag till beslut i ett ärende, om inte någon 
annan nämnd eller en fullmäktigeberedning har gjort det.  

När det gäller beslutet om ” Aktualiseringsbeslut för renhållningsordning 
med avfallsplan och renhållningsföreskrifter för Kramfors 
kommun” innebär kommunallagen att kommunstyrelsen har rätt att yttra sig 
men inte någon skyldighet att göra så. Produktionsnämndens beslut går 
således direkt till kommunfullmäktige och ett eventuellt yttrande från 
kommunstyrelsen blir ett beslutsunderlag till det ärendet. 

Beslutsunderlag 
Renhållningsordning med renhållningsföreskrifter 2015-2019, antagen 
2015-02-23 
Beslut Produktionsnämnden 2022-06-08 § 26 

Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Sammanträdesdatum 
2022-09-13 

Mötets diarienummer 
KS 2022/14 
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Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslutet skickas till 
Tekniska avdelningen 
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Riktlinje för ekonomisk ersättning till kommunalt 
förtroendevalda 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Förslag till 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. 

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 
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. 

Kommunledningsförvaltningen 

Dokumenttyp 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
Datum 
2022-09-19 

Diarienummer 
KS 2022/412 
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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.  

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  
Valnämndens ordf. 2val/valår 6 %  51 480 Ja 
Valnämndens ordf.  Valår 4 %  34 320 Ja 
Valnämndens ordf. ej valår 1 %  8 580 Ja 
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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 

 

Beslutsunderlag 
Förslag till Riktlinje för ekonomisk ersättning till kommunalt 
förtroendevalda. 
Beslut – Kommunstyrelsen 2022-09-13 § 101 
Beslut – Arvodesberedningen 2022-09-06 § 2 

Beslutet skickas till 
HR 
Nämndsekreterare 
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Riktlinje för ekonomisk ersättning till kommunalt förtroendevalda 

Kapitel 1 Gemensamma bestämmelser  

§ 1 Förtroendevalda som omfattas av bestämmelserna  
Dessa bestämmelser gäller för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, 
fullmäktigeberedningar, kommunstyrelsen och övriga nämnder, 
nämndutskott och nämndsberedningar som regleras i kommunallagen. 
Reglerna gäller också för ledamöter och ersättare som deltar i 
utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper som tillsatts av 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller annan nämnd.  

Vidare gäller bestämmelserna för revisorer och ersättare för revisorer som 
utsetts enligt kommunallagen.  

§ 2 Resekostnadsersättning/traktamente  
För fullgörande av förtroendeuppdrag utgår resekostnadsersättning och 
traktamente enligt följande:  

Inom kommunen: Resa med egen bil ersätts med belopp som fullmäktige 
särskilt beslutat i Bilaga 3. Utlägg för färdbiljett med allmänna 
kommunikationsmedel ersätts mot uppvisande/inlämnande av biljett. Utlägg 
för färd med taxi ersätts under förutsättning att kommunstyrelsen efter 
prövning medgett sådan ersättning.  

Anmärkning: Ordförande med årsarvode är inte berättigad till 
resekostnadsersättning mellan bostad och tjänsteställe för avsett uppdrag. 

Utom kommunen: Ersättning för resekostnader och traktamente vid 
sammanträde utom kommunen utgår enligt de grunder, som fastställts för 
kommunens arbetstagare i det kommunala reseavtalet. Ersättning utgår för 
att man som förtroendevalda ska kunna fullgöra sitt förtroendeuppdrag. 

Aktiviteter som är partiinterna ersätts inte. 

§ 3 Barntillsynskostnader  
Ersättning utgår för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och 
tillsyn av barn, som vårdats i den förtroendevaldes familj och som under 
kalenderåret inte fyller tio år.  

Om särskilda skäl föreligger, kan ersättning utgå även för äldre barn. 

Ersättning utgår inte för tillsyn, som utföres av egen familjemedlem eller av 
sammanboende och ej heller för tid, då barnet vistas i den kommunala 
barnomsorgen. 
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Riktlinje för ekonomisk ersättning till kommunalt förtroendevalda 

§ 4 Vård av person med funktionsnedsättning 
Ersättning utgår för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och 
tillsyn av person med funktionsnedsättning som vistas i den förtroendevaldes 
bostad. 

Ersättning utgår inte för tillsyn, som utföres av egen familjemedlem eller av 
sammanboende.  

§ 5 Förtroendevald med funktionsnedsättning 
Ersättning utgår till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda 
kostnader som föranletts av uppdraget. Häri ingår utgifter för resor, 
ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av handlingar och liknande.  

§ 6 Övrig ersättning  
För andra kostnader kan ersättning utgå om den förtroendevalde kan visa att 
särskilda skäl förelegat.  

Ersättning utgår inte då den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att 
genom omdisponering av arbete eller dylikt förhindra att kostnaderna 
uppkommit.  

Fråga om ersättning enligt denna paragraf prövas i varje särskilt fall av 
kommunstyrelsen.  

§ 7 Regler om oppositionsföreträdare  
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.  

§ 8 Hur man begär ersättning  
För att kunna få ersättning skall den förtroendevalde vid varje tillfälle då 
ersättning begärs, anmäla detta till nämndens sekreterare eller annan som 
utsetts att ta emot dessa anmälningar.  

Anmälan/anspråk skall inlämnas inom 3 månader från förrättningstillfälle.  

§ 9 Tolkning av reglementsbestämmelserna  
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av 
arvodesberedningen.  

§ 10 Utbetalning av arvoden och andra ersättningar  
Arvodena utbetalas per månad.  

Kostnadsersättningarnas utbetalning skall i görligaste mån samordnas med 
utbetalningarna av övriga ersättningar till de förtroendevalda. 
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Riktlinje för ekonomisk ersättning till kommunalt förtroendevalda 

§ 11 Justering av arvodena  
Dessa bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i 
Kramfors Kommun följer riksdagsledamotsarvodet och uppräknas utifrån det 
av riksdagens arvodesnämnd fastställda riksdagsledamotsarvode. Arvoden 
och ersättningar justeras den 1 januari varje år. Bilagorna med arvoden i 
denna riktlinje räknas upp årligen av HR-enheten enligt ovanstående.  

§ 12 Kontroller  
Ersättning för förlorad arbetsinkomst skall kontrolleras genom 
stickprovskontroller minst en gång per år. Kommunstyrelsen har ansvaret för 
dessa kontroller. Uppdraget kan delegeras.  

För egenföretagare gäller att förlorad inkomst vid stickprovskontroller skall 
styrkas av revisor/bokföringsbyrå. Om detta inte är möjligt skall föregående 
års inkomstdeklaration gälla som underlag.  

Om misstanke om felaktigheter uppstår äger Kramfors kommun rätt att kräva 
in underlag.  

Den som genom att lämna oriktiga uppgifter har fått för hög ersättning är 
återbetalningsskyldig. Om för hög ersättning utbetalats p.g.a. annan orsak 
föreligger återbetalningsskyldighet bara om mottagaren skäligen borde ha 
insett felet. 
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Riktlinje för ekonomisk ersättning till kommunalt förtroendevalda 

Kapitel 2 Förtroendevalda med årsarvode  

§ 1 Definition m.m.  
Vissa förtroendevalda ordförande har rätt till årsarvode med belopp som 
anges i Bilaga 1. Förtroendevalda som har ett årsarvode som är 50 % eller 
mer av Kommunstyrelsens ordförande årsarvode är att definiera som heltid. 

Till förtroendevald med årsarvode betalas ingen ersättning för förlorad 
arbetsinkomst eller förlorade pensions- eller semesterförmåner. 

Förtroendevald med årsarvode har inte heller rätt till särskilt årsarvode eller 
särskild sammanträdes-/eller förrättningsersättning för sammanträde med 
eller anknytning till den eller de nämnder årsarvodet avser.  

§ 2 Ersättning utöver årsarvode  
Ersättning enligt kapitel 4 utgår dock för tjänstgöring i annat organ än det 
årsarvodet avser. Vid deltagande i kurser och konferenser som beslutats av 
nämnd/styrelse utgår ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt kapitel 4 
för ordförande med årsarvode understigande 50 % av heltidsarvode.  

§ 3 Ledighet  
Förtroendevald med årsarvode har rätt till ledighet i den utsträckning som 
kommunfullmäktige beslutat särskilt om i Bilaga 1 utan att arvodet 
reduceras.  

Ledighet skall förläggas på sådan tid att uppdraget behörigen kan fullgöras.  

§ 4 Sjukdom m.m.  
Om en förtroendevald, som uppbär årsarvode på grund av sjukdom eller 
annars är hindrad att fullgöra sitt uppdrag för tid, som överstiger 3 månader, 
skall arvodet minskas i motsvarande mån.  

Har en ersättare utsetts enligt KL 6:16 för en ordförande eller vice 
ordförande som är berättigad till årsarvode uppbär ersättaren arvode som 
motsvarar tjänstgöringstiden.  

Om förtroendevald, som uppbär årsarvode avgår eller avsätts (KL 4:9--10) 
under tjänstgöringsperioden fördelas arvodet mellan honom och den, som 
inträder i hans ställe, i förhållande till den tid, varunder var och en av dem 
innehaft uppdraget. Detsamma gäller för det fall förtroendevalds uppdrag 
förfaller på grund av att valbarhetshinder uppkommer (KL 4:8). 

§ 5 Pensionsersättning  
Denna § gäller ej för förtroendevald med årsarvode omfattande minst 40 % 
av heltid. Förtroendevald har rätt till pensionsförmåner i form av 
direktersättning. Den årliga ersättningen utgör 4,5 % av årsarvodet. 
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Riktlinje för ekonomisk ersättning till kommunalt förtroendevalda 

§ 6 Kommunal pension/omställningsstöd  
Kommunal pension eller omställningsstöd utges till förtroendevald med 
årsarvode omfattande minst 40 % av heltid enligt de grunder som 
fullmäktige bestämt i Riktlinjer för omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL).  

§ 7 Maximalt årsarvode/särskilt årsarvode  
För förtroendevald som innehar flera uppdrag med årsarvode och särskilt 
årsarvode inom kommunens nämnder och styrelser maximeras det totala 
årsarvodena/-särskilda årsarvodena till högst 80 % av riksdagsarvodet. För 
kommunstyrelsens ordförande gäller 100 %. 
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Riktlinje för ekonomisk ersättning till kommunalt förtroendevalda 

Kapitel 3 Förtroendevalda med särskilt årsarvode  

§ 1 Definition m.m.  
Vissa förtroendevalda har rätt till särskilt årsarvode med belopp som anges i 
Bilaga 2.  

Inom ramen för det särskilda årsarvodet ankommer det på 
arvodesinnehavaren, om annat ej beslutats, att fullgöra följande 
arbetsuppgifter:  

A. Rutinmässigt följa förvaltningarnas arbete.  

B. Överläggning med tjänsteman eller annan anställd.  

C. Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande 
eller annan anställd i anledning av sammanträden, besiktning, förrättning 
eller dylikt.  

D. Besök på förvaltningar för information, utanordning eller påskrift av 
handling.  

E. Mottagning av allmänheten, telefonsamtal och dylikt.  

F. Utövande av delegationsbeslut.  

G. Överläggningar med företrädare för andra kommunala organ eller med 
icke kommunala organ.  

H. Restid i anledning av ovan uppräknade åtgärder.  

I. Kallade ordförandeträffar.  

J. Övriga utgifter som till sin karaktär är likartade med de inom A--I ovan 
angivna uppgifter. 

§ 2 Ersättning utöver särskilt årsarvode  
Ersättningar enligt kapitel 4 utgår i följande fall:  

- Protokollförda sammanträden med egen nämnd/utskott/beredning. 

- Förrättningar utom kommunen.  

§ 3 Ledighet  
Förtroendevald med särskilt årsarvode har rätt till ledighet i den utsträckning 
som kommunfullmäktige beslutat särskilt om i Bilaga 2 utan att arvodet 
reduceras. Ledighet skall förläggas på sådan tid att uppdraget behörigen kan 
fullgöras. 
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§ 4 Sjukdom m.m.  
Om en förtroendevald, som uppbär särskilt årsarvode på grund av sjukdom, 
eller annars är hindrad att fullgöra sitt uppdrag för tid, som överstiger 3 
månader, skall arvodet minskas i motsvarande mån.  

Har en ersättare utsetts enligt KL 6:16 för en ordförande eller vice 
ordförande, som är berättigad till särskilt årsarvode, uppbär ersättaren arvode 
som motsvarar tjänstgöringstiden.  

Om förtroendevald, som uppbär särskilt årsarvode, avgår eller avsätts (KL 
4:9--10) under tjänstgöringsperioden fördelas arvodet mellan honom och den 
som inträder i hans ställe, i förhållande till den tid, varunder var och en av 
dem innehaft uppdraget. Detsamma gäller för det fall förtroendevalds 
uppdrag förfaller på grund av att valbarhetshinder uppkommer (KL 4:8).  

§ 5 Pensionsersättning  
Förtroendevald har rätt till pensionsförmåner i form av direktersättning. 
Ersättningen utgör 4,5 % av den sammanlagda ersättningen under året för 
särskilt årsarvode. 

§ 6 Särskilt årsarvode gruppledare i kommunfullmäktige  
Ett särskilt årsarvode utges till gruppledare för samtliga i 
kommunfullmäktige representerade partier. Ersättningen utgör 5 % av 
gällande mandatstöd per mandat partiet har i kommunfullmäktige. Nivån 
fastställs per 1 januari året efter valet till kommunfullmäktige och gäller hela 
mandatperioden. Överenskommelse mellan partier kan göras av annan 
fördelning av det särskilda årsarvodet. Sådan överenskommelse skall vara 
skriftlig. 
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Kapitel 4 Sammanträdes- förrättningsersättning m.m.  

§ 1 Ersättningsberättigade uppdrag  
a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, 
kommunstyrelsen eller andra nämnder, nämndutskott, nämndsberedningar, 
liksom revisorernas sammanträden,  

b) protokolljustering, då särskild tid och plats bestämts härför. Tjänstgörande 
ordförande är ej berättigad till justeringsarvode.  

Om särskilt beslut finns från kommunfullmäktige, nämnd eller annat organ 
enligt a) utgår ersättning även för följande: 

c) konferens, informationsmöte, studiebesök, studieresa, kurs eller liknande 
kommunal angelägenhet som har ett direkt samband med det kommunala 
uppdraget, förhandling eller förberedelse inför förhandling med 
personalorganisation eller annan motpart till kommunen,  

d) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den 
förtroendevalde själv tillhör,  

e) sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt 
organ,  

f) överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det 
kommunala organ den förtroendevalde själv tillhör, presidiemöte inom 
nämnd,  

g) besiktning eller inspektion,  

i) överläggning med utomstående myndighet eller organisation,  

j) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag.  

§ 2 Sammanträdes-/förrättningsarvode  
Sammanträdes- förrättningsarvode utgår med belopp enligt Bilaga 3. 

Ersättning utgår till de förtroendevalda som tjänstgör vid sammanträdet/- 
förrättningen och till närvarande ersättare.  

Rätten till ersättning upphör fr.o.m. dag för fullmäktigebeslut om befrielse 
från eller återkallelse av uppdrag enligt KL 4:9 eller 10. Vidare upphör rätten 
till ersättning fr.o.m. den dag förtroendevald upphör att vara valbar enligt KL 
4:8.  

Förtroendevald, som under samma dag deltar i flera sammanträden eller 
förrättningar, kan inte få sammanträdes-/förrättningsersättning med högre 
belopp än det som anges i Bilaga 3. 
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§ 3 Förlorad arbetsinkomst  
Ersättning för yrkad och faktiskt förlorad arbetsinkomst utgår antingen med 
den schablonersättning per timme som kommunfullmäktige fastställt enligt 
Bilaga 3 eller, om den faktiska förlusten är större än nämnda 
schablonbelopp, med faktiskt förlorad arbetsinkomst upp till det av 
kommunfullmäktige fastställda högsta beloppet enligt Bilaga 3. Vid 
beräkning av ersättning för förlorad arbetsinkomst används den till 
försäkringskassan anmälda årsinkomsten.  

Ersättning utgår också för nödvändig ledighet för förtroendevalda med 
speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte 
kan anses rimligt att den förtroendevalde fullgör sina ordinarie 
arbetsuppgifter i anslutning till de sammanträden som anges i 1 §.  

Till förtroendevald, som förlorar arbetsinkomst och som ej anmäler eller 
yrkar annat, betalas ovan angiven schablonersättning. Förtroendevald som 
yrkar högre ersättning skall anmäla detta till styrelse/nämnd eller 
motsvarande instans.  

§ 4 Restidstillägg  
Om avståndet mellan den förtroendevaldes fasta bostad eller dennes 
arbetsplats och sammanträdesplatsen överstiger 15 km enkel färd utgår 
restidstillägg i form av ett timarvode enligt Bilaga 3. Om ovanstående 
avstånd överstiger 35 km enkel färd utgår två timarvoden.  

En förtroendevald som uppbär ersättning för förlorad arbetsinkomst får inget 
restidstillägg för samma tid. 

§ 5 Ersättning för förlorad semesterförmån  
Ersättning för faktiskt förlorad semesterförmån betalas till förtroendevald 
med högst det belopp kommunfullmäktige särskilt beslutat i Bilaga 3.  

§ 6 Pensionsersättning  
Förtroendevald har rätt till pensionsförmåner i form av direktersättning. 
Ersättningen utgör 4,5 % av den sammanlagda ersättningen under året för 
sammanträdes- och förrättningsersättning och restidsarvode.  

Förtroendevald har dessutom rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån i 
form av direktersättning. Ersättningen utgör 4,5 % av den sammanlagda 
ersättningen för förlorad arbetsinkomst under året som den förtroendevalde 
erhållit vid fullgörande av förtroendeuppdrag i kommunen.  

För att pensionsersättning för förlorad arbetsinkomst skall utgå krävs att den 
förtroendevalde kan visa att fullgörandet av det kommunala 
förtroendeuppdraget medfört minskade tjänstepensionsavgifter. 
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Riktlinje för ekonomisk ersättning till kommunalt förtroendevalda 

För förtroendevald som bedriver aktiv egen näringsverksamhet utan att 
inneha anställning skall i stället för andra stycket gälla följande. Den 
förtroendevald som kan styrka att pensionsförmån har förlorats har rätt till 
ersättning för förlorad pensionsförmån med verifierat belopp.  

Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån enligt andra stycket skall 
framställas senast vid utgången av januari månad året efter det år till vilken 
förlusten hänför sig. Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån 
enligt tredje stycket skall framställas i samband med pensionering dock 
senast inom två år från pensionstillfället.  

§ 7 Partigruppsmöten  
Förtroendevald, som är ledamot eller suppleant i kommunfullmäktige, i 
kommunstyrelsen eller i kommunens övriga styrelser och nämnder får 
ersättning såsom förrättning, då denne deltar i partigruppsmöte, som hålles 
med anledning av sammanträde med fullmäktige eller styrelsen eller 
nämnden.  

Anmärkning: Partigruppsmöte kan hållas på annan dag än sammanträdesdag. 
Gruppmötet betraktas då som egen förrättning och gruppledare är ansvarig 
att lämna utbetalningsunderlag till tjänstgörande sekreterare vid 
sammanträdet. Ersättning utgår enbart till ledamöter och ersättare i berört 
organ. 

§ 8 Jour i samband med val  
I samband med val ska endera valnämndens ordförande eller vice ordförande 
ha jour och finnas tillgänglig lördagar och söndagar under den period 
förtidsröstningen pågår. I samband med jour utgår ersättning motsvarande 
sammanträdesarvodet.  

§ 9 Jour för beslut enligt LVU och LVM  
Enligt Socialtjänstlagen kan ordförande för socialnämnden eller annat 
ledamot som nämnden förordnat besluta enligt LVU och LVM. Detta finns 
ingen möjlighet att delegera beslutet till någon tjänsteperson och detta gör att 
det ständigt behöver finnas en politiker som har jour för beslut enligt LVU 
och LVM.  

En fast jourersättning motsvarande 1 763 kr per vecka betalas ut, beloppet 
räknas upp årligen på samma sätt som övriga arvoden.  
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Bilaga 1 till ersättningsreglementets kap. 2, § 1  
Ersättningarnas nivå gäller fr.o.m. 2023-01-01. 
*Riktlinjen kommer att kompletteras med att visa årsarvoden i kr efter det att 
arvodena fastställs i riksdagens arvodesnämnd.               

Uppdrag:                  Årsarvode kr 

• Kommunstyrelsens ordförande 100%:                   

• Kommunstyrelsens vice ordf. 60 %  

• Kommunstyrelsens andre vice ordf. 60%:  

• Välfärdsnämndens ordförande ordf. 60 %:  

• Produktionsnämndens ordf. 30 %:      

• Bildningsnämndens ordförande ordf. 60 %:         

• Kommunfullmäktiges ordf. 12 %:                         

• Överförmyndarnämndens ordf. 6 %:                     

• Valnämndens ordf. valår, 4 %: 

• Valnämndens ordf. vid 2 val/år 6 %:  

• Valnämndens ordf. ej valår, 1 %:  

• Arvodesberedningen ordf. valår, 4 %: 

• Arvodesberedningen ordf. ej valår,1 %:  

 

Ledigheter:  
Årsarvoderad förtroendevald är berättigad till 33 dagars semesterledighet/år. 

 

Pensionsersättning:  
Årsarvodet uppräknas med pensionsersättning enligt Kap. 2, § 5.  
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Bilaga 2 till ersättningsreglementets kap. 3, § 1  
Ersättningarnas nivå gäller fr.o.m. 2023-01-01.  

*Riktlinjen kommer att kompletteras med att visa årsarvoden i kronor efter 
det att arvodena fastställs i riksdagens arvodesnämnd.               

Angiven procent av KS:s ordförande    Särskilt årsarvode kr: 

• Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande, 2 %  

• Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande, 2 % 

• Kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter, 
förutom ordförande, vice ordförande,  
och andre vice ordförande, 5 %   

• Välfärdsnämndens vice ordförande, 5 %   

• Välfärdsnämndens socialutskotts ordförande, 5 % 

• Produktionsnämndens vice ordförande, 3 %  

• Bildningsnämndens vice ordförande, 5 %  

• Överförmyndarnämndens vice ordförande, 2 %  

• Valnämndens vice ordförande valår, 2 % 

• Valnämndens vice ordförande ej valår, 1 % 

• Revisionens ordförande, 6 % 

• Revisionens vice ordförande, 4 % 

• Revisionens ledamöter, 3 %  

• Valberedningens ordförande valår, 1 %  

• Valberedningens ordförande ej valår, 1 % 

 

Ledigheter:  
Särskilt årsarvoderad förtroendevald är berättigad till 33 dagars 
semesterledighet/år. 

 

Pensionsersättning:  
Det Särskilda Årsarvodet uppräknas med pensionsersättning enligt Kap. 3, § 
5.  
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Bilaga 3 till ersättningsreglemente  
Ersättningarna uppdateras utifrån den procentuella årsarvodets förändring 
som årligen fastställs i riksdagens arvodesnämnd  

Övriga dagarvoden:   
(Kommer inte att uppräknas) 

• Röstmottagare ordförande: 3 000 kr/dag. 

• Röstmottagare vice ordförande: 2 400 kr/dag 

• Röstmottagare: 2 000 kr/dag. 

Förlorad arbetsinkomst:  

Maximibelopp: 442 kr /tim och/eller 3 380 kr/dygn.  

Schablonersättning: 168 kr/tim och/eller 1 353 kr/dygn. 

Förlorad semesterförmån:  

Ersätts med verifierad faktiskt förlorad semesterförmån dock maximalt 13 % 
på ersatt förlorad arbetsinkomst.  

Sammanträdesarvode förtroendevalda:  

Sammanträdesarvode inklusive inläsning, information och partigrupp utgår 
med 584 kronor.  

För sammanträde som inklusive information och partigrupp överstiger 4 
timmar utgår ett extra arvode på 156 kronor.  

För justeringssammanträde och för sammanträde som pågår högst 15 
minuter utgår ersättning med 176 kronor.  

Vid flera sammanträden samma dag maximeras sammanträdesersättningen 
till 1 165 kronor.  

Resekostnadsersättning:  
Resa med egen bil enligt bilersättningsavtal för arbetstagare.  

Restidsersättning:  
Timarvode: 176 kr.  

Jourersättning enligt LVU och LVM:  
Veckoersättning: 1 763 kr  
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§ 101 Riktlinje för ekonomisk ersättning till förtroendevalda i 
Kramfors kommun  
Diarienummer: KS 2022/412 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen väljer att inte yttra sig i ärendet och överlämnar därmed 
ärendet till kommunfullmäktige för beslut. 

Reservation 
Anna Strandh Proos (M), Ida Stafrin (C), Anders Åkerman (C), Birgitta 
Widerberg (C), Inga-Britt Andersson (C), Björn Sjödin (SD). reserverar sig 
till förmån för Ida Stafrins (C) yrkande.  

Ärendet 
Beredning av ärenden och kommunstyrelsens roll 

Kommunallagen (kap 5) reglerar hur ärenden som kommunfullmäktige 
beslutar om ska beredas. 26 § Innan ett ärende avgörs av fullmäktige, ska 
det ha beretts antingen av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör 
eller av en fullmäktigeberedning.  

28 § Styrelsen ska alltid ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som har beretts 
av en annan nämnd eller av en fullmäktigeberedning.  

Styrelsen ska lägga fram förslag till beslut i ett ärende, om inte någon 
annan nämnd eller en fullmäktigeberedning har gjort det.  

När det gäller det aktuella beslutet om en ny riktlinje för ekonomisk 
ersättning till förtroendevalda innebär kommunallagen att kommunstyrelsen 
har rätt att yttra sig men inte någon skyldighet att göra så. 
Arvodesberedningens beslut går således direkt till kommunfullmäktige och 
ett eventuellt yttrande från kommunstyrelsen blir ett beslutsunderlag till det 
ärendet. 

Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Sammanträdesdatum 
2022-09-13 

Mötets diarienummer 
KS 2022/14 
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Yrkande 
Anna Strandh Proos (M) yrkar på återremiss med motiveringen att ärendet 
ska gå på en formell remissrunda till alla partier.  I andra hand yrkar hon 
bifall till Ida Stafrins (C) yrkande.  

Ida Stafrin (C) yrkar på att § 2 i kapitel 3. stryks. 

Beslutsordning 
Ordförande meddelar att proposition kommer ställas avslag till återremissen, 
att ärendet ska avgöras idag, och på bifall till återremiss. 
Propositionsordningen godkänns. Efter ställd proposition finner ordförande 
att ärendet ska avgöras idag. Votering begärs och verkställs.  

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

Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. 

Omröstningsresultat 
Med 14 ja ja-röste och 1 nej röst beslutar kommunstyrelsen att avslå Anna 
Strandh Proos (M) återremissyrkande. 

Beslutande Röst 

Malin Svanholm (S), ordförande  
Peter Hedberg (S)  
Eva Lygdman (S)  
Tommy Swärdh (S)  
Siw Sachs (S)  
Eleonora Asplund (S)  
Susanne Viklund (S)  
Jon Björkman (V), 1:e vice ordförande  
Nina Orefjärd (V)  
Ida Stafrin (C), 2:e vice ordförande  
Anders Åkerman (C)  
Birgitta Widerberg (C)  
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Beslutande Röst 

Inga-Britt Andersson (C)  
Anna Strandh Proos (M)  
Björn Sjödin (SD)  

Beslutsordning 
Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall eller avslag 
till Ida Stafrins (C) m.fl. ändringsyrkande. Propositionsordningen godkänns. 
Efter ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar 
avslå ändringsyrkandet. Votering begärs och verkställs.  
 
Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall eller avslag 
till Ida Stafrins (C) m.fl. ändringsyrkande genom votering. Ordförande 
meddelar följande:  
 
Ja-röst till avslag ändringsyrkande. 
Nej-röst till bifall ändringsyrkande.  

Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. 
  

Omröstningsresultat 
Med 8 ja-röster, 6-nej röster och en som avstår beslutar kommunstyrelsen 
att avslå Ida Stafrins (C) m.fl. ändringsyrkande. 

Beslutande Röst 

Malin Svanholm (S), ordförande  
Peter Hedberg (S)  
Eva Lygdman (S)  
Tommy Swärdh (S)  
Siw Sachs (S)  
Eleonora Asplund (S)  
Susanne Viklund (S)  
Jon Björkman (V), 1:e vice ordförande  
Nina Orefjärd (V)  
Ida Stafrin (C), 2:e vice ordförande  
Anders Åkerman (C)  
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Beslutande Röst 

Birgitta Widerberg (C)  
Inga-Britt Andersson (C)  
Anna Strandh Proos (M)  
Björn Sjödin (SD)  

Beslutsunderlag 
Förslag till riktlinje för ekonomisk ersättning till kommunalt 
förtroendevalda 
Beslut - Arvodesberedningen 2022-09-06 § 2 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Avsägelse (S) som ledamot i överförmyndarnämnden 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Förslag till 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 

Kommunledningsförvaltningen 

Dokumenttyp 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
Datum 
2022-09-16 

Diarienummer 
KS 2022/411 
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Avsägelse (S) som ersättare i kommunstyrelsen 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Förslag till 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 

Kommunledningsförvaltningen 

Dokumenttyp 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
Datum 
2022-09-16 

Diarienummer 
KS 2022/394 
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Ärendenummer
#30548

Datum
2022-08-15 11:38

Organisationsnr
212000-2429

Telefon
0612-800 00 vx

Hemsida
www.kramfors.se

E-post
kommun@kramfors.se

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon
-

 E-postadress Telefon

 Postnummer och ort Adress

 För- och efternamn
LARS-GÖRAN NORDBORG

 Personnummer

 Partipolitisk tillhörighet
Socialdemokraterna

Politiska uppdrag - avsägelse

1. Partipolitisk tillhörighet

Partipolitisk tillhörighet
Här anger du vilken partipolitisk tillhörighet du har.

2. Uppdraget

Uppdraget
Här fyller du i vilket/vilka uppdrag som du vill säga upp. Ett uppdrag per rad.

Uppdrag

Komumunstyrelsen

3. Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.

LARS-GÖRAN NORDBORGNamn: 
Person ID: 

2022-08-15 11:38Datum: 
70C389A0373AD73892B81F19AA477C1B447C83A7Signerad checksumma: 
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Kommunfullmäktige 

Förslag till 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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§ 61 Dnr 2022-000250 3.8.1.0 

Gemensam överförmyndarnämnd Härnösand - 
Kramfors 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att en gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med Kramfors kommun 
inrättas från och med 2023-01-01, 
att Härnösands kommun är värdkommun för den gemensamma nämnden, 
att uppdra till kommunstyrelsen att på kommunfullmäktige i september 
återkomma med samarbetsavtal samt reglemente och 
att beslutet gäller under förutsättning att Kramfors kommun fattar 
erforderliga beslut. 
Yttranden 
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S). 
Yrkanden 
Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till liggande förslag.      
Bakgrund 
Ärendet inleds med information från Jonas Nyberg, enhetschef 
Överförmyndarenheten. 
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 förmynderskap, 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 
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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 
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.”  
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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 
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.”1 

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 

 
1 Som ett led i fortsatt kvalitets- och utvecklingsarbete genom samarbete föreslås att nu även 
överförmyndarens respektive politiska organisation i Härnösand och Kramfors bildar en 
gemensam nämnd, s. 384 
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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. 
Socialt perspektiv 
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.  
Ekologiskt perspektiv 
Ärendet handlar om organisationsfrågor och har ingen anknytning till 
miljöfrågor.  
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 politiker vid 
sammanträden.    
Beslutsunderlag 
Muntlig information Jonas Nyberg, enhetschef Överförmyndarenheten 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2022-05-31 § 103 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-24 
Förslag till gemensam överförmyndarnämnd      
 
______  
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§ 91 Kommunledningsförvaltningens rapport 2022 
Diarienummer: KS 2022/54 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunstyrelsen 

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

Ärendet 

Kramforsbon 
Redovisning av befolkning, sysselsättning och arbetsmarknad, det pågående 
arbetet med att nå målsättningen från Kommunfullmäktige om att 2025 ha 
Västernorrlands bästa företagsklimat, integration, barn och unga, Trygg i 
Kramfors, utvecklingsprojekt samt fysisk samhällsbyggnadsutveckling. 
Rapporten innehåller också en rapport från fritidsavdelningen pågående 
arbete. 

Medarbetare 
Vid jämförelse av december 2021 med samma period år 2020 har antalet 
tillsvidareanställda ökat med 68 medarbetare, samtidigt som tidsbegränsade 
anställningar exklusive vikariat har minskat med tre (3). 

Sjukfrånvaron för perioden januari till december har minskat från 8,83 % till 
8,28 %, vilket motsvarar minus 0,55 %. Frånvaron är dock fortsatt hög och 
kan främst förklaras av den eskalerade omikronpandemin.  

I mål och resursplanen för 2021 finns fem riktade uppdrag kopplade till 
perspektivet medarbetare. I rapporten kommenteras nuläget lite kort på 
dessa uppdrag.  

Ekonomi 
I ekonomiavsnittet redovisas nämndernas resultat, prognos, utvecklingen av 
skatter och statsbidrag, budget 2023, rullande 12 månaders nettokostnader, 
investeringar, likviditet och låneskuld samt upphandling.  

Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 
PROTOKOLLSUTDRAG 
Sammanträdesdatum 
2022-09-13 

Mötets diarienummer 
KS 2022/14 
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Kramfors visar på ett gott preliminärt resultat för 2021 men underskotten i 
välfärd och bildning består. Situationen är fortsatt tuff, med en befolkning 
som minskar och med en struktur med fler äldre och färre i arbetsför ålder.  

En möjlighet för kommunen i år är bland annat det riktade statsbidrag för en 
ekonomi i balans under åren 2022-2024.  Den syftar till att stödja kommuner 
och regioner med särskilt svag ekonomi. Kommunen håller på att jobba 
fram åtgärder som kan göras och vad det kommer att kosta. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningsförvaltningens rapport 2022-02-15, KS 2022/54 
Månadsrapport-Personalnyckeltal-Hela kommunen-dec-21, KS 2022/54 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
Förvaltningschefer 
Revisionen 
Kommunfullmäktige 
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