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Kommunfullmäktiges protokoll 

Plats och tid Ådalsskolans aula, 2022-04-25 klockan 17:00–19:00. Ajournerat 

18:00-18:10, 18:50-18:55.  

Beslutande ledamöter Malin Svanholm (S) 

Jan Sahlén (S) 

Eva Lygdman (S) 

Thomas Näsholm (S) 

Gudrun Sjödin (S) 

Göran Molin (S) 

Robert Larsson (S) 

Siw Sachs (S) 

Rolf Eriksson (S) 

Carl-Gunnar Krooks (S) 

Rainor Melander (S) 

Kerstin Frånlund (S) 

Grels Johansson (S) 

Sofie Hellman (S) 

Kurt Larsson (S), tjänstgörande ersättare 

Linda Wester (S), tjänstgörande ersättare 

Katariina Haukirauma (S), tjänstgörande ersättare 

Ida Stafrin (C) 

Inga-Britt Andersson (C) 

Birgitta Widerberg (C) 

Ann-Christine Näsholm (C) 

Peder Svensson (C), ordförande §§ 27-36 

Annika Östman (C) 

John Lundström (C) 

Magnus Svensson (C), tjänstgörande ersättare 

Jon Björkman (V) 

Ingmari Georgsson (V) 

Eva Tånneryd (V), ordförande §§ 17-26 

Eliaz Nässén (V) 

Svante Jönsson (V), tjänstgörande ersättare 

Thomas Lundberg (V), tjänstgörande ersättare 

Stefan Bergman (SD) 

Gunnel Nordin (SD) 

Björn Sjödin (SD) 

Kommunfullmäktige 

Dokumenttyp 

PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-04-25 
Mötets diarienummer 

KS 2022/6 
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Anna Strandh Proos (M) 

Johanna Zidén (M), tjänstgörande ersättare 

Elisabeth Öhman (KD), tjänstgörande ersättare 

Peter Andelid (L) 

Ej beslutande ersättare Ulla-Karin Hellström Sahlén (S) 

Osman Saidabdala (S) 

Eva Köhnberg (KD) 

Matts Söderberg (L) 

Tjänstepersoner Henrik Ericson, sekreterare 

Justeringens plats och tid Förvaltningsbiblioteket 2022-05-02 

Paragrafer 17–36 

Sekreterare 

Henrik Ericson 

Ordförande 

Eva Tånneryd (V) Peder Svensson (C) 

Justerare 

Rainor Melander (S) 

 

Jon Björkman (V) 

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

kommunens digitala anslagstavla. 

Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2022-04-25 

Datum då anslaget sätts upp 2022-05-02 

Sista datum för överklagande 2022-05-23 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningen 

Underskrift 

Henrik Ericson 
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Ärendelista 

§ 17 Information till kommunfullmäktige 2022 5 
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§ 18 Allmänhetens frågestund 2022 6 
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§ 19 Motion om kommunstyrelsens ansvar för tomma lokaler 7 

Diarienummer: KS 2022/152 

§ 20 Motion om att instifta ett pris för landsbygdsentrepenörer 8 
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Diarienummer: KS 2021/206 

§ 22 Årsredovisning 2021 Kramfors kommun 11 

Diarienummer: KS 2022/136 

§ 23 Ansvarsfrihet för styrelser och nämnder för verksamhetsåret 2021 14 

Diarienummer: KS 2022/158 

§ 24 Riktlinje för markanvisning 15 

Diarienummer: KS 2022/157 

§ 25 Motion om Framtidsplaner för kusten 17 

Diarienummer: KS 2021/242 

§ 26 Riktlinje för resultatsutjämningsreserv 20 

Diarienummer: KS 2022/171 

§ 27 Avgift/Taxa - Egenavgift vid Internatboende 21 

Diarienummer: KS 2022/132 

§ 28 Avgift/Taxa - Justerad avgift för brukare i bostad med särskild service som drivs av privata 

företag 24 

Diarienummer: KS 2022/133 

§ 29 Taxa/Avgift - Ersättning för provtagning av drogtester till annan huvudman 29 

Diarienummer: KS 2022/134 

§ 30 Taxa/avgift - Taxa för provisorisk dödsboförvaltning 31 

Diarienummer: KS 2022/135 

§ 31 Avsägelse (M) som ersättare i valnämnden 33 

Diarienummer: KS 2022/212 

§ 32 Avsägelse (V) som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning 34 
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Diarienummer: KS 2022/137 

§ 33 Avsägelse (M) som led i valnämnden 35 

Diarienummer: KS 2022/211 

§ 34 Val av (M) som ersättare i valnämnden 36 

Diarienummer: KS 2022/213 

§ 35 Val av (M) som led i valnämnden 37 

Diarienummer: KS 2022/214 

§ 36 Delgivningar 2022 kommunfullmäktige 38 

Diarienummer: KS 2022/22 
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§ 17 Information till kommunfullmäktige 2022 

Diarienummer: KS 2022/27 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige får ta del av följande information: 

 Lennart Hallberg, vice ordförande revisionen, informerar om 

revisionens granskning av kommunens verksamhet 2021.  
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§ 18 Allmänhetens frågestund 2022 

Diarienummer: KS 2022/63 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Lägga punkten till handlingarna. 

Ärendet 

Inga medborgare ställde några frågor.  
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§ 19 Motion om kommunstyrelsens ansvar för tomma lokaler 

Diarienummer: KS 2022/152 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendet 

Bengt Sörlin (SD) har lämnat in en motion om att kommunstyrelsen bör få 

ansvaret för kommunens tomma lokaler och att kommunstyrelsen får det 

ekonomiska ansvaret över tomma verksamhetslokaler. Samt att KS 

presidium och Krambo och Kramfast presidier träffas två gånger årligen 

med uppgift att löpande se över kommunens lokaler. 

Motionen finns att ta del av via kommunstyrelsens diarium (Dnr: KS 

2022/152) 

Beslutsunderlag 

Bengt Sörlins (SD) motion om kommunstyrelsens ansvar över tomma 

lokaler. 

Beslutet skickas till 

Kommunledningsförvaltningen  
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§ 20 Motion om att instifta ett pris för landsbygdsentrepenörer 

Diarienummer: KS 2022/223 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendet 

Ida Stafrin (C) har lämnat in en motion om att kommunen bör uppdra till 

ansvariga för företagsgalan att instifta ett pris för landsbygdsentreprenörer. 

Motionen finns att ta den av via kommunstyrelsens diarium (Dnr: KS 

2022/223) 

Beslutsunderlag 

Ida Stafrins (C) motion om att instifta ett pris för landsbygdsentreprenörer. 

Beslutet skickas till 

Kommunledningsförvaltningen  
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§ 21 Sammanträdesplan 2022 

Diarienummer: KS 2021/206 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anta förändrad sammanträdesplan för kommunfullmäktige. 

Ärendet 

Enligt kommunallagen ska förslag till budget upprättas av styrelsen före 

oktober månads utgång och fastställs av fullmäktige före november månads 

utgång. 

De år då val av fullmäktige har hållits i hela landet ska budgeten fastställas 

av nyvalda fullmäktige. 

Eftersom praxis i Kramfors kommun är att budgeten fastställs i juni månad 

för att ge nämnderna tid för sin verksamhetsplanering så innebär 

kommunallagen att budgeten vid valår beslutas i kommunfullmäktige två 

gånger.  

Den ursprungliga sammanträdesplaneringen föreslås därför förändras enligt 

följande: 

Nytt sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, måndag 28 november. 

Avboka kommunfullmäktiges sammanträde, måndag 5 december. 

Nytt sammanträdesdatum för kommunstyrelsen, tisdag 15 november. 

Avboka kommunstyrelsens sammanträde, tisdag 22 november. 

Nytt datum för kommunstyrelsens arbetsutskott, tisdag 1 november. 

Avboka kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde, 8 november. 

Tid och plats för det nya sammanträdet följer samma rutin som övriga 

sammanträden för Kommunfullmäktige. 

Tidigare beslut i ärendet 

2022-04-12 § 25 beslutade kommunstyrelsen att: 

Anta förändrad sammanträdesplan för kommunstyrelsen och 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 



Kramfors kommun 
Sammanträdesdatum 

2022-04-25 
Mötets diarienummer 

KS 2022/6 
Sida 

10 (39) 
 

Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslutet skickas till 

Nämndsekreterarna  
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§ 22 Årsredovisning 2021 Kramfors kommun 

Diarienummer: KS 2022/136 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna årsredovisning för år 2021. 

2. Reservera medel till resultatutjämningsreserven med 15,6 mnkr av 

resultatet 2021.  

3. Fastställa särredovisning för VA-verksamheten 2021. Avsättning 

görs till investeringsfond med 3 285 tkr och resultat efter 

avsättningen +1 tkr överförs till resultatfonden. 

Ärendet 

Årsredovisningen för 2021 omfattar Kramfors kommun samt i 

sammanställd redovisning de kommunala bolagen, kommunalförbund och 

pensionsstiftelsen.  

Resultatet för den sammanställda redovisningen för kommunkoncernen 

uppgår till +78,1 mnkr (år 2020 var resultatet +52,8 mnkr). Det positiva 

resultatet kommer nästan helt från kommunens positiva resultat på +34,7 

mnkr samt pensionsstiftelsen som visar ett resultat på +32,7 mnkr för år 

2021. 

I årsredovisning bedömer Kramfors kommun resultat för 2021 för såväl 

verksamhetsmål som ekonomi.  De verksamhetsmässiga målen är uppfyllda 

och likaså det ekonomiska målet. Det samlade resultatet visar att 

kommunens mål för god ekonomisk hushållning uppfylldes år 2021. 

Det positiva ekonomiska resultatet på +34,7 mnkr uppfyller 

kommunfullmäktiges mål. Kramfors kommun har under ett antal år haft en 

ekonomiskt ansträngd situation. Stor skuldsättning, låg soliditet, hög 

skattesats och en minskad befolkning är delar av den utmanande situationen. 

Årets positiva resultat är dock en förbättring på 16,4 mnkr jämfört med 

2020. Det förbättrade resultatet beror till stor del på ökade skatteintäkter och 

generella statsbidrag med 42 mnkr jämfört med 2020. De två stora 

nämnderna har en negativ avvikelse mot budget som för välfärdsnämnden 

uppgår till -5,0 mnkr och för bildningsnämnden -6,2 mnkr.  
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Balanskravsutredningen visar ett resultat efter balanskravsjusteringar på 

+31,6 mnkr. Det möjliggjorde en avsättning till resultatutjämningsreserven 

(RUR) på 15,6 mnkr. Årets balanskravsresultat blev 16,0 mnkr. Den totala 

avsättningen till RUR är 18,3 mnkr. 

Ekonomin är fortfarande ansträngd och kommunstyrelsen ser allvarligt på 

situationen såväl för kommunen totalt som för att nämnderna inte klarar att 

bedriva sin verksamhet inom tilldelad budgetram. Det pågår ett omfattande 

arbete med att anpassa och ställa om verksamheterna utifrån kommunens 

ekonomiska förutsättningar och det arbetet kommer att fortsätta de närmaste 

åren framåt i tiden.  

Kommunen särredovisar sedan länge VA-verksamhet enligt 50 § lag 

(2006:412) om allmänna vattentjänster. Branschorganisationen Svenskt 

Vatten förordar att fullmäktige fastställer särredovisningen.  

Enligt kommunallagens 8 kap 18 § ska årsredovisningen för kommunen 

godkännas av fullmäktige. 

Måluppfyllelse  

Årsredovisningen är en lagstadgad del av kommunens uppföljningsarbete 

och bidrar till att målet om god ekonomisk hushållning nås. 

Ekonomi och finansiering  

Beslutet innebär att det positiva resultatet förstärker kommunens soliditet 

samt ytterligare medel till RUR kan tillföras. 

Samråd  

Det ekonomiska utfallet har presenterats i centrala samverkansgruppen. 

Yttrande 

Malin Svanholm (S), Rainor Melander (S)  

Yrkande 

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

kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2021, dnr KS 2022/136 

Särredovisning VA-verksamheten 2021, dnr KS 2022/136 



Kramfors kommun 
Sammanträdesdatum 

2022-04-25 
Mötets diarienummer 

KS 2022/6 
Sida 

13 (39) 
 

Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslutet skickas till 

Revisionen 

Kommundirektör 

Styrelsen i Krambo 

Styrelsen i Kommunhus 

Styrelsen i Kramfast 

Styrelsen i Mediateknik 

Styrelsen i Höga Kusten Airport 

Styrelsen i Höga Kusten destinationsutveckling AB 

Ekonomienheten  
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§ 23 Ansvarsfrihet för styrelser och nämnder för 
verksamhetsåret 2021 

Diarienummer: KS 2022/158 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

I enlighet med revisorernas förslag bevilja kommunstyrelsen och nämnder, 

samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ, ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2021. 

Ärendet 

Kommunens förtroendevalda revisorer har valt att inte rikta någon 

anmärkning gentemot kommunstyrelsen eller någon annan nämnd. 

Därutöver föreslås även dessa organ beviljas ansvarsfrihet. 

Kommunfullmäktiges ordförande informerades 28/3 2022 vid ett möte med 

revisorerna om huvuddragen i revisionsberättelsen. 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse för 2021  

Revisorernas redogörelse för 2021 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder, kommunstyrelsen och bolag.  
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§ 24 Riktlinje för markanvisning 

Diarienummer: KS 2022/157 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anta riktlinje för markanvisning. 

Ärendet 

Det finns ambitioner för Kramfors kommuns framtid som är direkt kopplade 

till hanteringen av mark – Byggnation av nya bostäder, skapandet av nya 

arbetstillfällen och utvecklingen av service och verksamheter. Kramfors 

kommun har ett stort ansvar när det kommer till att möjliggöra allt detta. 

Kommunen har ett planmonopol, ett bostadsförsörjningsansvar och är en 

stor markägare. För att kunna fullfölja ambitionerna behöver kommunen ta 

en aktiv roll i samhällsbyggandet och främja nyproduktioner och 

nyetableringar. Ett verktyg för detta är så kallad markanvisning.  

Markanvisning definieras som en överenskommelse mellan en kommun och 

en byggherre, som ger byggherren ensamrätt att under en begränsat tid och 

under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller 

upplåtelse av ett visst kommunägt markområde för bebyggande.  

Lagen för kommunala markanvisningar anger att det krävs en riktlinje för 

att få genomföra markanvisningar. Detta har föranlett framtagandet av 

denna riktlinje, då Kramfors kommun i dagsläget saknar en sådan och 

därmed inte får använda sig av markanvisningar.  

Riktlinjen syftar främst till att möjliggöra att Kramfors kommun i framtiden 

kan genomföra markanvisningar i enlighet med den rådande lagstiftningen. 

Innehållet i riktlinjen omfattar det som enligt lag ska finnas med i en sådan: 

Kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av 

markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande 

villkor för markanvisning sam principer för markprissättning.  

Beslutsunderlag 

Riktlinje för markanvisning 
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Beslutet skickas till 

Miljö- och byggavdelningen 

Produktionsförvaltningen   
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§ 25 Motion om Framtidsplaner för kusten 

Diarienummer: KS 2021/242 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Avslå motionen. 

Reservation 

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

Svensson (C), Ann-Christine Näsholm (C), Peder Svensson (C), Annika 

Östman (C), John Lundström (C), Elisabeth Öhman (KD), Stefan Bergman 

(SD), Gunnel Nordin (SD), Björn Sjödin (SD), Peter Andelid (L) reserverar 

sig mot beslutet.  

Ärendet 

Ida Stafrin, Centerpartiet, har lämnat in en motion där kommunfullmäktige 

föreslås besluta; 

  

”- Att ta fram en serviceplan för Ullånger (alternativt kusten) med planering 

för bland annat framtida bostadsförsörjning och förskoleplatser. Allt med 

syftet att skapa tillväxt och inflyttning”. Följande utgångspunkter förslås; 

  

 Hur får vi en flexibel förskoleenhet som klarar både inflyttning och 

eventuella dippar i barnantal? 

 Hur stärker vi elevunderlaget för befintliga skolor framgent? 

 Hur nyttjar vi närheten av hälsocentral, hemtjänst och särskilt 

boende för att få till attraktiva boenden för äldre? 

 Hur kan vi få till ett ökat byggande? Finns det attraktiva tomter att 

marknadsföra? 

  

Utvecklingsarbeten pågår inom alla kommunala verksamheter. Fokus ligger 

inte enbart i/vid motionärernas föreslagna orter utan ambitionen är att hela 

vår vackra kommun ska utvecklas. Med kommunens vision i sikte fortsätter 
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det envetna arbetet framåt; ”Tillsammans har vi mod att skapa livskraft – i 

hela vår kommun”. 

  

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-22 att uppdra till kommunstyrelsen 

att påbörja ett arbete med en revidering av gällande översiktsplan. En 

översiktsplan ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden 

ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och 

bevaras. Översiktsplanen är därmed ett viktigt verktyg för att skapa 

förutsättningar för att befintliga mål och strategier realiseras. Det kan, 

förutom perspektivet Kramforsbon, omfatta vision 2031, program för 

ekologisk hållbarhet, bostadsförsörjningsprogrammet, den kommande 

tillväxtstrategin med flera. Dessa mål och strategier ska således beaktas och 

återspeglas i översiktsplanen i den mån de berör mark, vatten och den 

byggda miljön. En översiktsplan ses inte sällan som ett av de viktigaste 

kommunala styrdokumenten. En ny översiktsplan innebär att nya strategier 

och mål kommer formuleras för områden (geografiska eller tematiska) där 

sådana saknas, behöver förtydligas eller kompletteras. Under våren 2022 

genomförs bland annat ett antal workshops med fokus på orterna, dess 

beskaffenhet och förutsättningar för utveckling. 

Initiativet med att skapa tillväxt och inflyttning välkomnas, dock är inte 

serviceplaner för specifika orter eller andra nya dokument en lösning på de 

frågeställningar och utvecklingsområden som motionären föreslår.  

Bildningsnämnden ansvarar för frågan om dimensionering av förskolor och 

grundskolor och det ligger i deras uppdrag att bedöma behovet och 

presentera lösningar som ligger inom ramen för tilldelade resurser.  

När det gäller bostäder så har kommunen ett nyligen antaget 

bostadsförsörjningsprogram, som bedöms vara aktuell. 

Inflyttningsarbetet har redan intensifierats, projekt pågår och i april startar 

projektet Talangattraktion, med Kramfors kommun som huvudägare och där 

samtliga kommuner i Höga Kusten kraftsamlar inom området 

kompetensförsörjning. 

Måluppfyllelse 

Ingen påverkan.  

Agenda 2030 

Inte aktuellt. 
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Ekonomi och finansiering 

Ingen påverkan. 

Samråd 

Samråd har förts inom kommunledningsförvaltningen, med 

produktionsförvaltningen och även bildningsförvaltningen. 

Yttrande 

Ida Stafrin (C), Malin Svanholm (S), Jon Björkman (V), Elisabeth Öhman 

(KD), Gudrun Sjödin (S), Rainor Melander (S), Elisabeth Öhman (KD) 

Yrkande 

Ida Stafrin (C) Elisabeth Öhman (KD) yrkar bifall till motionen. Malin 

Svanholm (S), Jon Björkman (V), Gudrun Sjödin (S), Rainor Melander (S) 

yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till 

kommunstyrelsens förslag och bifall till Ida Stafrin (C) m.fl. yrkande. 

Propositionsordningen godkänns. Efter ställd proposition finner ordförande 

att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

Motion ”Framtidsplaner för kusten”, daterad 2021-05-03, Dnr KS 2021/242. 

Beslutet skickas till 

Ida Stafrin, Centerpartiet  
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§ 26 Riktlinje för resultatsutjämningsreserv 

Diarienummer: KS 2022/171 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anta riktlinje för resultatutjämningsreserv. 

Ärendet 

En resultatutjämningsreserv (RUR) infördes i Kramfors kommun vid 2020 

års resultat. En riktlinje för resultatutjämningsreserv har nu upprättats för att 

beskriva kommunens hantering av RUR och reservering och disponering av 

reserven.  

Enligt kommunallagen (2017:725, kap 11 § 14) ges kommuner möjligheter 

att reservera överskott till en resultatutjämningsreserv, RUR. Medel från 

resultatutjämningsreserven får användas för att utjämna intäkter över en 

konjunkturcykel.  

Syftet med lagstiftningen är att under vissa angivna förutsättningar ge 

kommunen möjlighet att reservera medel i en resultatutjämningsreserv för 

att kunna täcka underskott vid ett senare tillfälle. På detta sätt kan 

kommuner bygga upp reserver under goda tider för att senare kunna utnyttja 

reserven när skatteutvecklingen är svag.  

Med resultatutjämningsreserven kan kommunen vid en tillfällig 

intäktsdämpning undvika kortsiktiga neddragningar av verksamheter som 

eventuellt senare behöver byggas upp. Utjämningsreserven får däremot inte 

användas för att skjuta upp lösningen av en långsiktig obalans mellan 

kostnader och intäkter.  

Beslutsunderlag 

Riktlinje för resultatutjämningsreserv, KS 2022/171 

Beslutet skickas till 

Revisionen  
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§ 27 Avgift/Taxa - Egenavgift vid Internatboende 

Diarienummer: KS 2022/132 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Fastställa egenavgift för internatboende enligt välfärdsnämndens förslag. 

Ärendet 

Det finns idag skolor drivna av privata aktörer som riktar sig till elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Parallellt med skolundervisningen 

tillhandahåller de privata aktörerna ofta ett internat för dessa elever.  

Internatet har en kostnad som överskrider det inackorderingstillägg som 

eleven kan ha rätt till. I de flesta fall innebär det att en ansökan om bistånd 

för internatkostnad ställs till välfärdsförvaltningen. Enligt 4 kap. 1 § 

socialtjänstlagen har den som inte själv kan tillgodose sina behov, eller kan 

få dem tillgodosedda på annat sätt, rätt till bistånd av socialnämnden för sin 

försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde 

ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska 

utformas så att det stärker medborgarens möjligheter att leva ett 

självständigt liv.  

Sedan 2018 har åtta personer beviljats bistånd enligt 4 kap. 1 § 

socialtjänstlagen för internatkostnad vid extern skolplacering. 

Terminkostnaden per elev uppgår i dessa fall till omkring 200 000 SEK.  

Ärendeprocess  

Då elever fritt kan söka den skola de vill, är det upp till var och en att söka 

dessa skolformer och skolpengen följer då eleven. Den privata aktören söker 

därefter om så kallat tilläggsbelopp hos bildningsförvaltningen som utreder 

om elevens behov i första hand kan tillgodoses på de skolor som finns inom 

Kramfors kommun. Är bedömningen att behovet inte kan tillgodoses inom 

kommunen, beviljas eleven extern skolplacering och den privata aktören 

tilläggsbeloppet. Om eleven och vårdnadshavarna inte har möjlighet att 

själva stå för kostnaden för internatet vänder de sig till socialtjänsten med en 

ansökan om ekonomiskt bistånd till internatkostnad. I flera fall där 

vårdnadshavarna söker bistånd för internatet har eleven uteslutande ett 

behov av den särskilda skolformen och inte boendeformen som följer 
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skolformen. Eftersom internatet är kopplat till skolan och inte ligger inom 

Kramfors kommun, är konsekvensen att resvägen mellan hemmet och 

skolan blir så lång att den inte går att genomföra utan att eleven är bosatt på 

internatet som ligger intill skolan. 

Konsekvensen blir att välfärdsnämnden ansvarar för ekonomiskt bistånd till 

internatkostnad (logi) som uteslutande är kopplade till ett behov av en 

särskild skolform och inte utifrån en social problematik eller ett behov av 

placering utanför hemmet. För denna internatkostnad tas ingen avgift ut från 

vårdnadshavarna.  

Ekonomi och finansiering  

I socialtjänstlagen 8 kap 1 § fastställs följande gällande avgifter: 

”Stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär medför inte 

kostnadsansvar för den enskilde vårdtagaren. Kommunen får dock, utom 

beträffande barn, ta ut ersättning för uppehället av den som på grund av 

missbruk av alkohol, narkotika eller därmed jämförbara medel får vård 

eller behandling i ett hem för vård eller boende eller i ett familjehem. 

Regeringen meddelar föreskrifter om den högsta ersättning som får tas ut 

för varje dag. För andra stöd- och hjälpinsatser får kommunen ta ut skälig 

ersättning. 

Om ett barn genom socialnämndens försorg får vård i ett annat hem än det 

egna, är föräldrarna skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens 

kostnader enligt grunder som regeringen föreskriver. Socialnämnden får i 

sådana fall uppbära underhållsbidrag som avser barnet”. 

Elever som har sin skolgång förlagd på privata skolor har möjlighet till att 

söka inackorderingsbidrag via Centrala studiestödsnämnden (CSN). 

Bidragets storlek varierar mellan 1190 – 2350 SEK/månad. 

Bildningsnämnden fattade år 2011 (dnr 020-11/00033) beslut om en modell 

för – och storlek av – inackorderingstillägg för gymnasieelever. För de 

elever som exempelvis har sin skolgång förlagd på Räddningsgymnasiet 

uppgår inackorderingstillägget till 1580 SEK/månad under sammanlagt nio 

månader per år (2021).  

Utifrån socialtjänstlagens krav på vårdnadshavarens skyldighet att bidra till 

kommunens kostnader, föreslår välfärdsförvaltningen att en egenavgift för 

vårdnadshavarna införs vid boende på internat där bistånd enligt 

socialtjänstlagen 4 kap 1§ betalas ut. Förvaltningen föreslår att egenavgiften 

motsvarar och följer den uppräkning av inackorderingstillägget som 

bildningsnämnden tidigare beslutat om.  
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Förvaltningens förslag skulle innebära en intäkt på cirka 14 000 SEK/elev 

och år. 

Inget samråd har skett i beredningen av detta ärende. 

2022-02-12 § 40 beslutade kommunstyrelsen att inte yttra sig i ärendet.  

Beslutsunderlag 

Beslut Kommunstyrelsen 2022-04-12 § 40 

Beslut Välfärdsnämnden 2022-02-17 § 12 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef  

Verksamhetschef IFO 
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§ 28 Avgift/Taxa - Justerad avgift för brukare i bostad med 
särskild service som drivs av privata företag 

Diarienummer: KS 2022/133 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendet återremitteras.  

Ärendet 

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning är en 

boendeform som kan beviljas utifrån socialtjänstlagen. Det är en 

bostad/lägenhet i ett gruppboende bemannat med personal dygnet runt. 

Boendeformen riktar sig till personer med psykiska funktionsnedsättningar 

som inte kan få behovet av omvårdnad, trygghet och säkerhet tillgodosett i 

det egna hemmet.  

Inom Kramfors kommun finns i dagsläget en verksamhet som erbjuder 

boendeformen, bostad med särskild service till funktionsnedsatta. I 

verksamheten finns det totalt sex platser. Behovet av denna boendeform 

varierar över tid. Det innebär att välfärdsförvaltningen i dagsläget köper ett 

mindre antal platser för målgruppen. Anledningen till att förvaltningen 

köper dessa platser är antingen att kommunens egen verksamhet är 

fullbelagd eller att brukarens behov inte kunna tillgodosetts inom 

kommunens regi. I december 2021 köpte förvaltningen totalt två platser på 

Prästmogården AB i Prästmon, Kramfors kommun.  

Brukarna som bor i bostäder med särskild service till funktionsnedsatta som 

drivs av privata företag betalar alla samma avgift, 2 400 SEK/månad (kost) 

och 5 230 SEK/månad (hyra).  

I den verksamhet som kommunen själv driver betalar brukarna:  

 Inget för kosten. Den inhandlas och bekostas själv av brukaren.   

 Hyra ~ 5 174 SEK/månad (medelvärde)  

 Omsorgsavgift 2 139 SEK/månad. *) 

I nuvarande riktlinje för handläggning av avgifter inom omsorg om äldre 

och personer med funktionsnedsättning (dnr VN 2021/207) framgår: 
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Personer som bor i bostad med särskild service betalar omsorgsavgift med 

maximalt 2 139 kronor per månad vilket motsvarar maxtaxan för 2021. 

Omsorgsavgiften fastställs utifrån den enskildes individuella behov och 

utredning av betalningsförmågan. Dessutom tillkommer kostnad för mat och 

hyra. 

Välfärdsförvaltningens förslag till justerad avgift  

Välfärdsnämnden föreslår att riktlinjen för handläggning av avgifter inom 

omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning gällande 

omsorgsavgift och måltidsabonnemang även ska omfatta de brukare som har 

sitt beslut om bostad i särskild service för funktionsnedsatta verkställt hos 

ett privat företag/utförare.   

Förslaget innebär att:  

 En omsorgsavgift införs för de brukarna som har sitt beslut verkställt 

hos ett privat företag/utförare.  

 Hyran fastställs till 5 174 SEK/mån. Summan är ett medelvärde av 

hyrorna på kommunens egna boende med särskild service för 

personer med funktionsnedsättning. 

 Avgiften för kosten fastställs enligt samma modell som 

måltidsabonnemanget för särskilt boende för äldre, för närvarande 

3424 SEK/mån.  

Ekonomi och finansiering  

Enligt nuvarande avgiftsmodell betalar brukarna hos de privata företagen 7 

630 SEK/mån (hyra + kost). Förslaget innebär att avgiften justeras till 

maximalt, 10 737 SEK/mån (hyra + måltidsabonnemang + omsorgsavgift). 

Beroende på brukarens avgiftsutrymme kan omsorgsavgiften reduceras och 

månadsavgiften bli som lägst 8 598 SEK/mån.  

Inget samråd har skett i beredningen av detta ärende. 

*) Omsorgsavgiften kan reduceras beroende på den enskildes 

avgiftsutrymme. I flera fall är brukarna helt avgiftsbefriade.  

Yttrande 

Anna Strandh Proos (M), Gudrun Sjödin (S), Ida Stafrin (C), Jon Björkman 

(V) Elisabeth Öhman (KD) Rainor Melander (S), Malin Svanholm (S) 

Yrkande 

Gudrun Sjödin (S), Rainor Melander (S), Jon Björkman (V), Malin 

Svanholm (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Ida Stafrin (C) yrkar återremiss med följande motivering: "samråd ska ske 

med de privata utförare och med brukarföreningar samt klargöra vart 

mellanskillnaden av kostnaden hamnar" 

Anna Strandh Proos (M) yrkar i första hand bifall till Ida Stafrins (C) 

återremissyrkande och i andra hand avslag till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall och avslag till 

Ida Stafrin (C) m.fl. återremissyrkande. Propositionsordningen godkänns. 

Efter ställd proposition finner ordförande 

att kommunfullmäktige beslutar att avslå återremissyrkandet 

Votering begärs och verkställs. 

Ordförande meddelar att proposition kommer att ställas på bifall eller avslag 

till Ida Stafrins (C) m.fl. återremissyrkande genom votering. Ordförande 

meddelar följande: 

 

Ja-röst till bifall återremiss. 

Nej-röst till avslag återremiss. 

Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.  

Omröstningsresultat 

Med 15 ja-röster och 23 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla 

Ida Stafrins (C) m.fl. återremissyrkande utifrån principen om 

minoritetsåterremiss. 

Beslutande Röst 

Malin Svanholm (S) Nej 

Jan Sahlén (S) Nej 

Eva Lygdman (S) Nej 

Thomas Näsholm (S) Nej 

Gudrun Sjödin (S) Nej 

Göran Molin (S) Nej 

Robert Larsson (S) Nej 

Siw Sachs (S) Nej 

Rolf Eriksson (S) Nej 

Carl-Gunnar Krooks (S) Nej 

Rainor Melander (S) Nej 
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Beslutande Röst 

Kerstin Frånlund (S) Nej 

Grels Johansson (S) Nej 

Sofie Hellman (S) Nej 

Kurt Larsson (S) Nej 

Linda Wester (S) Nej 

Katariina Haukirauma (S) Nej 

Ida Stafrin (C) Ja 

Inga-Britt Andersson (C) Ja 

Birgitta Widerberg (C) Ja 

Ann-Christine Näsholm (C) Ja 

Peder Svensson (C) Ja 

Annika Östman (C) Ja 

John Lundström (C) Ja 

Magnus Svensson (C) Ja 

Jon Björkman (V) Nej 

Ingmari Georgsson (V) Nej 

Eva Tånneryd (V) Nej 

Eliaz Nässén (V) Nej 

Svante Jönsson (V) Nej 

Thomas Lundberg (V) Nej 

Stefan Bergman (SD) Ja 

Gunnel Nordin (SD) Ja 

Björn Sjödin (SD) Ja 

Anna Strandh Proos (M) Ja 

Johanna Zidén (M) Ja 

Elisabeth Öhman (KD) Ja 

Peter Andelid (L) Ja 

Beslutsunderlag 

Beslut Kommunstyrelsen 2022-04-12 § 41 

Beslut Välfärdsnämnden 2022-02-17 § 13  
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Beslutet skickas till 

Förvaltningschef  

Verksamhetschef IFO  
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§ 29 Taxa/Avgift - Ersättning för provtagning av drogtester till 
annan huvudman 

Diarienummer: KS 2022/134 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Fastställa timtaxan för provtagningen till 350 kronor (2022) samt årlig 

uppräkning enligt välfärdsnämndens förslag. 

Ärendet 

Inom socialtjänsten förekommer det ibland önskemål om att klienter ska 

lämna drogtester. Vanligaste metoden för att lämna testerna är genom urin- 

och/eller salivprov. Drogtester är frivilliga och sker oftast för att försäkra sig 

om att personen följer den planering som beslutats. Drogtester kan också 

ske i de fall en förälder med ett dokumenterat och aktivt missbruk önskar 

umgänge med sina barn. Föräldrarna kan då erbjudas att lämna drogtest för 

att visa på sin nykterhet/drogfrihet. Det kan också vara ett stöd för personen 

att hålla sig till drogfri. 

Önskemål om provtagning kan ställas från annan huvudman, exempelvis en 

annan kommun eller region till socialtjänsten i Kramfors att drogtesta någon 

av deras kommunmedborgare som vistas inom Kramfors kommun. 

Kramfors kommun saknar i dagsläget en fastställd timtaxa som grund för 

prissättning för dessa tjänster.   

Ekonomi och finansiering  

En kommun får enligt 2 kap. 6 § kommunallagen inte ta ut högre avgift än 

vad som motsvarar kostnaderna för de tjänster som kommunen 

tillhandahåller. Ersättningen ska därför motsvara kommunens självkostnad. 

Grund för beräkning av kommunens självkostnad är medianlönen baserat på 

löneläge år 2021, för tillsvidareanställd personal med AID-koder för 

socialsekreterare (351008-351010) samt tillägg för PO 

(personalomkostnader)-, lokal-, administrations- och overheadkostnader. 

Timkostnaden år 2022 uppgår till 350 SEK och denna taxa revideras 

därefter årligen. 
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Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) publicerar löpande ett prisindex 

över kommunernas kostnadsutveckling. Det är detta prisindex som används 

i SKR:s egna beräkningar och beskrivning av sektorns kostnadsutveckling. 

Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) är avsett att användas för 

kommunerna som underlag vid beräkningen av kostnaderna för löne- och 

prisutvecklingen i fasta löner och priser och är därför passande att använda 

för årlig revidering av timtaxa. PKV uppdateras vid varje ny 

skatteunderlagsprognos men riktmärke för revidering ska avläsas vid 

oktober månads tabell. 

Utöver timtaxan faktureras beställande huvudman också den faktiska 

kostnaden för drogtestet. 

Inget samråd har skett i beredningen av detta ärende.  

Beslutsunderlag 

Beslut Kommunstyrelsen 2022-04-12 § 42 

Beslut Välfärdsnämnden 2022-02-17 § 14 

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef  

Verksamhetschef IFO  
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§ 30 Taxa/avgift - Taxa för provisorisk dödsboförvaltning 

Diarienummer: KS 2022/135 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Fastställa timtaxan för provisorisk dödsboförvaltning till 350 kronor (2022) 

samt årlig uppräkning enligt välfärdsnämndens förslag. 

Ärendet 

Inom Kramfors kommun har välfärdsnämnden det yttersta ansvaret för att 

alla dödsbon får ett avslut. Detta gäller även när den avlidne saknar anhöriga 

eller när dödsboet saknar ekonomiska medel. Välfärdsnämnden beslutade 

vid sitt sammanträde 28 oktober 2021 att anta förvaltningens förslag till 

riktlinje för handläggning av dödsbon (VN 2021/297).  

Provisorisk förvaltning av dödsbon  

När någon har avlidit ska efterlevande make eller sambo, arvingar, 

testamentstagare (dödsbodelägare) enligt 18 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB) 

gemensamt förvalta den avlidnes egendom under boets utredning. I de fall 

sammanlevande dödsbodelägare, efterlevande make som inte är delägare - 

eller annan delägare som kan ta hand om boet - saknas är socialtjänsten 

ansvarig för boets provisoriska förvaltning till dess att dödsbodelägare har 

spårats och underrättats, samt övertagit förvaltningen av dödsboet.  

När socialtjänsten provisoriskt förvaltar ett dödsbo är utgångspunkten att 

denna ska vara kortvarig och så snart som möjligt överlämnas till 

dödsbodelägare för fortsatt förvaltning av dödsboet. Efterforskningen av 

dödsbodelägare inleds skyndsamt. Parallellt med efterforskningen har 

socialtjänsten även i uppdrag att bevaka dödsbodelägares och borgenärernas 

intressen samt framtida verkställighet av testamente. Enligt ärvdabalken och 

begravningslagen har socialtjänsten rätt att ta ut ersättning av boet för sina 

kostnader för den provisoriska förvaltningen av dödsboet.  

Timtaxa  

En kommun får enligt 2 kap. 6 § kommunallagen inte ta ut högre avgift än 

vad som motsvarar kostnaderna för de tjänster som kommunen 

tillhandahåller. Ersättningen ska därför motsvara kommunens självkostnad. 
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Grund för beräkning av kommunens självkostnad är medianlönen baserat på 

löneläge år 2021, för tillsvidareanställd personal med AID-koder för 

socialsekreterare (351008-351010) samt tillägg för PO 

(personalomkostnader)-, lokal-, administrations- och overheadkostnader. 

Timkostnaden år 2022 uppgår till 350 SEK och denna taxa revideras 

därefter årligen. 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) publicerar löpande ett prisindex 

över kommunernas kostnadsutveckling. Det är detta prisindex som används 

i SKR:s egna beräkningar och beskrivning av sektorns kostnadsutveckling. 

Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) är avsett att användas för 

kommunerna som underlag vid beräkningen av kostnaderna för löne- och 

prisutvecklingen i fasta löner och priser och är därför passande att använda 

för årlig revidering av timtaxa. PKV uppdateras vid varje ny 

skatteunderlagsprognos men riktmärke för revidering ska avläsas vid 

oktober månads tabell. 

Ekonomi och finansiering  

Under 2021 arbetade Kramfors kommuns dödsbohandläggare cirka 20 

timmar med provisorisk dödsboförvaltning. Förslaget skulle medföra en 

intäkt på cirka 7000 SEK/år.  

Inget samråd har skett i beredningen av detta ärende.  

Beslutsunderlag 

Beslut Kommunstyrelsen 2022-04-12 § 43 

Beslut Välfärdsnämnden 2022-02-17 § 15   

Beslutet skickas till 

Förvaltningschef  

Verksamhetschef IFO  
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§ 31 Avsägelse (M) som ersättare i valnämnden 

Diarienummer: KS 2022/212 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Entlediga Anna Strandh Proos (M) som ersättare i valnämnden. 

Ärendet 

Anna Strandh Proos (M) har skriftligen avsagt sig sitt uppdrag som ersättare 

i valnämnden. 

Beslutsunderlag 

Anna Strandh Proos (M) skriftliga avsägelse daterad 2022-03-28 

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare  
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§ 32 Avsägelse (V) som ersättare i kommunfullmäktiges 
valberedning 

Diarienummer: KS 2022/137 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Entlediga Ulla Olofsson (V) som ersättare i kommunfullmäktiges 

valberedning. 

Ärendet 

Ulla Olofsson (V) har bosatt sig i en annan kommun och kan då enligt 

kommunallagen inte fortsätta som förtroendevald i Kramfors kommun.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteanteckning dnr KS 2022/137 

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare  
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§ 33 Avsägelse (M) som led i valnämnden 

Diarienummer: KS 2022/211 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Entlediga Johanna Sjöblom (M) som ledamot i valnämnden. 

Ärendet 

Johanna Sjöblom (M) har skriftligen avsagt sig uppdraget som ledamot i 

valnämnden. 

Beslutsunderlag 

Johanna Sjöbloms (M) skriftliga avsägelse daterad 2022-03-28. 

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare  



Kramfors kommun 
Sammanträdesdatum 

2022-04-25 
Mötets diarienummer 

KS 2022/6 
Sida 

36 (39) 
 

Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 34 Val av (M) som ersättare i valnämnden 

Diarienummer: KS 2022/213 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Välja Lillemor Zidén (M) som ersättare i valnämnden. 

Ärendet 

Nominering har inkommit att välja Lillemor Zidén (M) som ersättare i 

valnämnden. 

Beslutsunderlag 

Nominering från Anna Strandh Proos daterad 2022-03-29 

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare  
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§ 35 Val av (M) som led i valnämnden 

Diarienummer: KS 2022/214 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Välja Johanna Zidén (M) som ledamot i valnämnden. 

Ärendet 

Nominering har inkommit att vilja Johanna Zidén (M) som ledamot i 

valnämnden. 

Beslutsunderlag 

Nominering från Anna Strandh Proos daterad 2022-03-29. 

Beslutet skickas till 

HR 

Nämndsekreterare  
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§ 36 Delgivningar 2022 kommunfullmäktige 

Diarienummer: KS 2022/22 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Notera delgivningarna till protokollet. 

Ärendet 

1. Beslut efter inspektion 2020.pdf  

2. Beslut efter inspektion 2021.pdf  

3. Beslutsexpediering § 48 Tilläggsbudget 2022.pdf  

4. Granskning barnkonvention - sammanfattning.pdf  

5. Granskningsrapport 2021 OKAB.pdf  

6. OKAB Protokoll 2021-02-12 VU.pdf  

7. OKAB Protokoll 2021-02-26 Styrelse.pdf  

8. OKAB Protokoll 2021-04-09 Styrelse.pdf  

9. OKAB Protokoll 2021-05-21 Konstituerande.pdf  

10. OKAB Protokoll 2021-05-21 Årsstämma.pdf  

11. OKAB Protokoll 2021-09-10 Styrelse.pdf  

12. OKAB Protokoll 2021-10-01 Styrelse.pdf  

13. OKAB Protokoll 2021-11-19 VU.pdf  

14. OKAB Protokoll 2021-12-03 Styrelse.pdf  

15. OKAB Protokoll 2021-12-10 Extra Bolagsstämma.pdf  

16. Ostkustbanan 2015 AB Styrelsen, Protkoll 2022-02-11.pdf  

17. Ostkustbanan 2015 AB verkställande utskottet, Protkoll 2022-02-

04.pdf 

18. Protokoll Bildningsnämnden 2022-02-16.pdf 

19. Protokoll BN 6 april justerat.pdf 

20. Protokoll förbundsdirektionen 2022-04-11.pdf 

21. Protokoll KS 12 april.pdf 

22. Protokoll med bilagor 20220324_signerat.pdf 

23. Protokoll PN 2022-02-23.pdf 

24. Protokoll Valnämnden 8 april justerad.pdf 

25. Protokoll VN 2022-02-17.pdf 

26. Protokoll_20220304 per capsulam_signerat.pdf 

27. Protokoll_20220404_signerat.pdf 

28. Revisionsberättelse Ostkustbanan 2015 AB, 2021.pdf  
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29. Trafikbokslut_VN_2021.pdf 

30. Välfärdsnämnden 2022-03-24 § 23.pdf 

31. Årsrapport God och Nära vård 2021.docx 

32. Årsredovisning för Nya Ostkustbanan 2021.pdf  

  


