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1 Inledning
Följande riktlinje gäller för hantering av val i kommunfullmäktige, styrelser 
och nämnder i Kramfors kommun.

Vid en ny mandatperiod samt under pågående mandatperiod genomförs ett 
stort antal politiska val till kommunala och regionala instanser. 

1.1 Syfte
Riktlinjens syfte är att är att ge en tydlighet, förutsägbarhet och öppenhet när 
demokratiska val ska genomföras. Denna riktlinje syftar till att underlätta 
hanteringen av val i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga 
nämnder samt hålla ordning på de val som måste genomföras.

1.2 Giltighet
Denna riktlinje gäller tillsvidare. Administrativa enheten har rätt att göra 
redaktionella ändringar när behov uppstår, när sådan ändring är genomförd 
delges denna till kommunstyrelsen.

2 Kommunfullmäktige
Inför varje ny mandatperiod behandlar kommunfullmäktige ett flertal val. 

I oktober/november när det nyvalda kommunfullmäktige sammanträder väljs 
först ett presidium, kommunfullmäktiges gruppledare och en valberedning. 
De val som kommunfullmäktige hanterar inför en ny mandatperiod ska 
beredas av valberedningen förutom de ovan nämnda.

Till dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som 
har varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten). Om flera 
ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem 
vara ålderspresident.

När protokollet för dessa valärenden är justerat kliver det nya presidiet in 
direkt och hanterar resterande del av sammanträdet.

2.1 Första sammanträdet på mandatperioden
På kommunfullmäktiges första sammanträde efter valet väljs:

Kommunfullmäktiges presidium
Presidiet består av 3 ledamöter, ordförande, vice ordförande och andre vice 
ordförande. Uppdraget beskrivs i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Kommunfullmäktiges gruppledare
Antal gruppledare varierar utifrån antal partier representerade i 
kommunfullmäktige. 

Uppdraget innebär bland annat att vara kontakten mellan partiet och 
kommunen, hålla sig allmänt informerad om den kommunala verksamheten 
inklusive de kommunala bolagen, och ansvarar för att informationen 
vidarebefordras till egna representanter i nämnder och styrelser och den egna 
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partiorganisationen samt leda den egna partigruppen i fullmäktige. Därtill 
säkerställa att remissvar lämnas ifrån partiet när detta är aktuellt.

Valberedning
9 + 9 ledamöter och varav en väljs till sammankallande/ordförande. 
Valberedningens uppdrag är att ta fram förslag på personer från sina 
respektive partier till de instanser som kommunfullmäktige ska besluta om 
på andra sammanträdet för mandatperioden. Beredningens arbete regleras i 
”Arbetsformer för kommunfullmäktiges valberedning”. Notera att 
valberedningen inte sammanträder vid fyllnadsval.

Valberedningens uppdrag beskrivs av Arbetsformer för kommunfullmäktiges 
valberedning. 

2.2 Andra sammanträdet på mandatperioden
Inför kommunfullmäktiges andra sammanträde har valberedningen 
sammankallats för att bereda följande val:

Arvodesberedning 
7 ledamöter. Uppdrag beskrivs i Reglementen för kommunstyrelsen och 
övriga nämnder i Kramfors kommun dnr KS 2018/669.

Bildningsnämnden
13 ordinarie och 13 ersättare. Uppdrag beskrivs i Reglementen för 
kommunstyrelsen och övriga nämnder i Kramfors kommun dnr KS 2018/669.

Kommunalråd
1 representant. Uppdrag innebär att vara kommunstyrelsens ordförande och 
att representera majoriteten.

Kommunstyrelsen
15 ordinarie och 15 ersättare- Uppdrag beskrivs i Reglementen för 
kommunstyrelsen och övriga nämnder i Kramfors kommun dnr KS 2018/669.

Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för ledningen av den del 
av det civila försvaret som kommunen skall bedriva (LEH 3 kap 2 §) så 
säkerhetsprövning av ledamöterna och ersättare kan komma att ske.

Oppositionsråd
1 representant. Uppdraget innebär att representera oppositionen.

Produktionsnämnden
9 ordinarie och 9 ersättare. Uppdrag beskrivs i Reglementen för 
kommunstyrelsen och övriga nämnder i Kramfors kommun dnr KS 2018/669.

Valnämnden
5 ordinarie och 5 ersättare. Uppdrag beskrivs i Reglementen för 
kommunstyrelsen och övriga nämnder i Kramfors kommun dnr KS 2018/669.
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Välfärdsnämnden
13 ordinarie och 13 ersättare. Uppdrag beskrivs i Reglementen för 
kommunstyrelsen och övriga nämnder i Kramfors kommun dnr KS 2018/669.

Överförmyndarnämnden
5 ordinarie och 5 ersättare. Uppdrag beskrivs i Reglementen för 
kommunstyrelsen och övriga nämnder i Kramfors kommun dnr KS 2018/669.

Revisorer i kommunens förvaltning
7 revisorer. Uppdrag beskrivs i Reglementen för kommunstyrelsen och 
övriga nämnder i Kramfors kommun dnr KS 2018/669.

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument 
med uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommunen samt 
pröva ansvarstagandet. Den kommunala revisionen är oberoende och 
granskar på fullmäktiges uppdrag och därigenom indirekt också för 
medborgarna. Med sin granskning och prövning bidrar revisionen till en 
effektiv verksamhet samt att värna demokrati, mänskliga rättigheter och 
rättssäkerhet.

Varje revisor är självständig och arbetet som revisor är partipolitiskt 
oberoende, KL 12 kap 7 §. 

Vid val av revisorer gäller samma grundläggande krav som för alla 
förtroendevalda i kommunen. Revisorernas oberoende markeras genom 
särskilda valbarhetsregler i kommunallagen. Den som är revisor får inte 
samtidigt vara ledamot eller ersättare i fullmäktige, styrelse, nämnd, 
beredning eller kommunalt företag. Med anledning av detta så sker valet till 
revisionen alltid först. 

Redovisningsskyldighet är även det ett valbarhetshinder. 
Redovisningsskyldig är utöver förtroendevalda även anställda som har ett 
uttalat ansvar för verksamhet och/eller ekonomi. En person kan därför inte 
vara revisor för en verksamhet där hen själv eller närstående är 
redovisningsskyldig. Om förändringar inträffar så att redovisningsskyldighet 
uppstår under löpande uppdragstid är revisorn inte längre valbar och 
uppdraget ska upphöra. Förhållandet anmäls till fullmäktige som beslutar om 
revisorns entledigande.

Revisorerna utses per mandatperiod men uppdraget avslutas först när 
granskningen för det fjärde året i mandatperioden är slutförd och 
rapporterad. Under de första månaderna av en mandatperiod tjänstgör därför 
två grupper revisorer parallellt- en grupp som avslutar och en grupp som 
påbörjar sitt uppdrag. 

Lekmannarevision i de kommunala bolagen

Lekmannarevisionens arbete styrs utifrån aktiebolagslagen, främst utifrån 
10e kapitlet samt kommunens interna reglemente Reglementen för 
kommunstyrelsen och övriga nämnder i Kramfors kommun dnr KS 2018/669.
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Revisorerna utses per mandatperiod men avslutar uppdraget först när 
granskningen för det fjärde året i mandatperioden är slutförd och 
rapporterad. Det innebär att en mandatperiod är från bolagsstämma på det 
första året till bolagsstämman på det fjärde året exempelvis från 2019-års 
t.o.m. 2023-års bolagsstämma

Till lekmannarevisor i hel- eller delägda kommunala bolag ska fullmäktige 
utse någon av de revisorer som valts till fullmäktiges revisorer, enligt 12 kap. 
4 §. kommunallagen.

Valbarhetshinder finns för lekmannarevisorerna i de fall de äger aktier i 
bolaget, har anställning i detsamma, har släktskap med någon i styrelsen, 
yrkesmässigt biträder bolaget, är minderårig, försatt i konkurs eller satt under 
förvaltare.

Kramfors Kommunhus AB
Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, optimera 
och samordna verksamheterna i de kommunala bolagen inom Kramfors 
kommun.

Styrelsen består av 7 sysslomän. Uppdrag beskrivs i bolagsordning och 
ägardirektiv. Följer inte ordinarie mandatperiod utan räknas från 
bolagstämman på det första året på mandatperioden till bolagstämman första 
året in på nästkommande mandatperiod exempelvis från 2019-års t.o.m. 
2023-års bolagsstämma. Som syssloman i ett bolag måste man vara minst 18 
år, inte vara försatt i konkurs, ha näringsförbud eller vara satt under 
förvaltare.

Lekmannarevisorer Kramfors Kommunhus AB
2 lekmannarevisorer och 2 ersättare väljs för att granska Kramfors 
Kommunhus AB. Antalet regleras av bolagsordningen, vilken fastställs på 
bolagsstämman.

Krambo AB
Krambo AB är kommunens allmännyttiga bostadsbolag.

Styrelsen består av 7 sysslomän. Uppdrag beskrivs i bolagsordning och 
ägardirektiv. Följer inte ordinarie mandatperiod utan räknas från 
bolagstämman på det första året på mandatperioden till bolagstämman första 
året in på nästkommande mandatperiod exempelvis från 2019-års t.o.m. 
2023-års bolagsstämma. 

Som syssloman i ett bolag måste man vara minst 18 år, inte vara försatt i 
konkurs, ha näringsförbud eller vara satt under förvaltare. Detta enligt 2 
kapitlet 2 § i aktiebolagslagen.

Lekmannarevisorer Krambo AB
2 lekmannarevisorer och 2 ersättare väljs för att granska Krambo AB. 
Antalet regleras av bolagsordningen, vilken fastställs på bolagsstämman.



Kramfors kommun
Datum
2019-09-19

Diarienummer
KS 2019/292

Sida
7(23)

Riktlinje för hantering av val i kommunfullmäktige, styrelser och nämnder i Kramfors kommun

Kramfast AB
Kramfast AB är det kommunala bostadsbolaget som tillhandahåller 
industrilokaler.

Styrelsen består av 7 sysslomän. Uppdrag beskrivs i bolagsordning och 
ägardirektiv. Följer inte ordinarie mandatperiod utan räknas från 
bolagstämman på det första året på mandatperioden till bolagstämman första 
året in på nästkommande mandatperiod exempelvis från 2019-års t.o.m. 
2023-års bolagsstämma. 

Som syssloman i ett bolag måste man vara minst 18 år, inte vara försatt i 
konkurs, ha näringsförbud eller vara satt under förvaltare. Detta enligt 2 
kapitlet 2 § i aktiebolagslagen.

Lekmannarevisorer Kramfast AB
2 lekmannarevisorer och 2 ersättare väljs för att granska Kramfast AB. 
Antalet regleras av bolagsordningen, vilken fastställs på bolagsstämman.

Kramfors Industri AB 

Är ett vilande bolag under moderbolaget Kramfors Kommunhus AB. 

Kramfors Mediateknik AB

Kramfors Mediateknik AB äger och förvaltar en kommunikationsstruktur via 
fiber, kabel och telenät för uppkoppling av Internet, television och telefoni 
inom Kramfors kommun.

Styrelsen består av 7 sysslomän. Uppdrag beskrivs i bolagsordning och 
ägardirektiv. Följer inte ordinarie mandatperiod utan räknas från 
bolagstämman på det första året på mandatperioden till bolagstämman första 
året in på nästkommande mandatperiod exempelvis från 2019-års t.o.m. 
2023-års bolagsstämma. 

Som syssloman i ett bolag måste man vara minst 18 år, inte vara försatt i 
konkurs, ha näringsförbud eller vara satt under förvaltare. Detta enligt 2 
kapitlet 2 § i aktiebolagslagen.

Lekmannarevisorer Kramfors Mediateknik AB
2 lekmannarevisorer och 2 ersättare väljs för att granska Kramfors 
Mediateknik AB. Antalet regleras av bolagsordningen, vilken fastställs på 
bolagsstämman.

Höga Kusten Airport 

Höga Kusten Airport är ett samägt flygplatsbolag, bolaget ägs till 50 % 
vardera av Kramfors och Sollefteå kommuner. 

Styrelsen består av 6 sysslomän från Kramfors och 6 sysslomän från 
Sollefteå. Uppdrag beskrivs i bolagsordning och ägardirektiv. Följer inte 
ordinarie mandatperiod utan räknas från bolagstämman på det första året på 
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mandatperioden till bolagstämman första året in på nästkommande 
mandatperiod exempelvis från 2019-års t.o.m. 2023-års bolagsstämma.

Som syssloman i ett bolag måste man vara minst 18 år, inte vara försatt i 
konkurs, ha näringsförbud eller vara satt under förvaltare. Detta enligt 2 
kapitlet 2 § i aktiebolagslagen.

Lekmannarevisorer Höga Kusten Airport
1 lekmannarevisorer och 1 ersättare från Kramfors och 1 lekmannarevisorer 
och 1 ersättare från Sollefteå. Antalet regleras av bolagsordningen, vilken 
fastställs på bolagsstämman.

Förbundsdirektion Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen
Förbundsdirektionen ägs till 33 % vardera av Kramfors, Härnösand och 
Sollefteå kommuner. 

2 ordinarie och 2 ersättare. Förbundsdirektionen är ett kommunalförbund 
vars huvuduppgifter är att vara medlemskommunernas räddningsnämnd, 
tillsätta skorstensfejarmästare, fastställa taxa för sotningsverksamheten och 
har inom hela sitt verksamhetsområde rätt att fastställa taxor och avgifter för 
tjänster som förbundet inte författningsenligt skall tillhandahålla utan avgift.

Uppdraget innebär att delta i förbundsdirektionens styrelsearbete. 

Ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen måste vara en ledamot eller 
ersättare i kommunfullmäktige, KL 9 Kap 7.

Lekmannarevisorer Räddningstjänstförbundet Höga Kusten – Ådalen
1 lekmannarevisor och 1 ersättare. Uppdraget innebär att granska 
räddningstjänstförbundets verksamhet.

Utses per mandatperiod.

Förbundsdirektion Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland
1 ordinarie och 1 ersättare. Myndigheten är ett kommunalförbund som består 
av länets sju kommuner samt Landstinget Västernorrland.

Myndighetens uppdrag är att fatta strategiska beslut om kollektivtrafiken, 
upphandla trafik och bedriva verksamhet på uppdrag av myndighetens 
politiska ledning, att bedriva operativ verksamhet på uppdrag av 
myndighetens politiska ledning, upphandla och samordna färdtjänst, 
riksfärdtjänst och skolskjuts för de kommuner som så önskar, verka för att 
den regionala kollektivtrafiken är tillgänglig för alla resenärsgrupper, verka 
för en tillfredsställande taxiförsörjning i länet, fatta beslut om allmän 
trafikplikt inom länet och fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken i 
ett trafikförsörjningsprogram.

Ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen måste vara en ledamot eller 
ersättare i kommunfullmäktige, KL 9 Kap 7.

Ombud kommunförbundet Västernorrlands förbundsmöte
3 ombud och 3 ersättare. Kommunförbundets högsta beslutande organ och 
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består av politiska ombud från alla länets kommuner. Sammanträder i mars 
varje år och arbetar med att utveckla välfärden.

Kommunförbundet Västernorrlands styrelse
2 ordinarie och 2 ersättare (kommunalråd och oppositionsråd). 
Kommunförbundets styrelse arbetar med att utveckla välfärden och skapa 
förutsättningar för framtiden. Styrelsearbetet innebär att besluta om 
strategiska verksamhetsfrågor.

Nämndemän i Ångermanlands Tingsrätt
11 nämndemän. Antalet utses av tingsrätten, som inför varje mandatperiod 
meddelar kommunen hur många nämndemän som ska väljas. Opolitiskt 
uppdrag. Nämndemän dömer i olika mål och ärenden i tingsrätten. I allmän 
domstol behöver nämndemännen inte förbereda sig eftersom målen avgörs 
på det som kommer fram under förhandlingen. 

Valbar till nämndeman, är enligt 4 kap 6 § rättegångsbalken, varje svensk 
medborgare, som inte är underårig, är i konkurstillstånd eller har förvaltare 
enligt 11 kap 7 § föräldrabalken. För att vara valbar till nämndeman i en 
tingsrätt krävs att hen är folkbokförd i kommunen. Den som är lagfaren 
domare, anställd vid domstol, åklagare, polisman eller advokat eller annan 
som har till yrke att föra andras talan inför domstol, får inte vara 
nämndeman. Ingen nämndeman får samtidigt vara nämndeman i hovrätt eller 
tingsrätt. 

Enligt 4 kap 7 § rättegångsbalken, som handlar om val av nämndemän, ska 
en allsidig sammansättning av nämndemannakåren eftersträvas med hänsyn 
till ålder, kön, etnisk bakgrund och yrke. Om det finns flera alternativa sätt 
att uppnå en allsidig sammansättning, bör de personer väljas som inte 
tidigare tjänstgjort som nämndemän eller de som tjänstgjort kortast tid. 

Nämndemannauppdraget är helt opolitiskt. Som nämndeman är man 
lekmannadomare och representerar inte något parti. Val av nämndemän ska 
enligt riksdagsbeslut ske året efter de allmänna valen för att markera att 
uppdraget inte är politiskt. 

Till nämndeman får endast den som med hänsyn till omdömesförmåga, 
självständighet, laglydnad och övriga omständigheter är lämplig för 
uppdraget.

Domstolen kontrollerar lämpligheten hos de valda nämndemännen innan de 
får påbörja tjänstgöring hos tingsrätten.

Uppgift om vilket parti som har nominerat nämndemannen ska inte delges 
tingsrätten. 

Gode män vid fastighetsbildningsförrättningar
6 ordinarie, antal utses av Länsstyrelsen inför varje mandatperiod. Uppdraget 
som god man innebär att ska du bevaka annans rätt. Regleras i 
Fastighetsbildningslag (1970:988) 4 kap 1 § fastighetsbildningslagen där 
minst 2 gode män ska utses att ingå i lantmäterimyndigheten vid 
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fastighetsbildningsförrättning. Den som utses ska ha erfarenhet i fråga om 
tätsortsförhållanden eller vara kunnig i jordsbruks- eller skogsbruksfrågor.

En fastighetsbildningsförrättning är en lantmäteriförrättning enligt 
fastighetsbildningslagen genom vilken fastighetsbildning sker. 
Fastighetsbildning är namnet på de åtgärder som nybildar eller ombildar 
fastigheter dvs. fast egendom. Fastighetsbildningsförrättning handläggs av 
lantmäterimyndigheten efter ansökan. 

Höga Kusten Destinationsutvecklingsbolag (HKD)
Består utav 2 sysslomän. HKD är ett kommunalt delägt bolag som har till 
uppgift att främja den strategiska utvecklingen av besöksnäringen i Höga 
Kusten, bolaget är delägt av Kramfors Kommun till 25 %. Uppdraget 
innebär att delta i HKDs styrelsearbete 

Följer inte ordinarie mandatperiod utan räknas från bolagstämman på det 
första året på mandatperioden till bolagstämman första året in på 
nästkommande mandatperiod exempelvis från 2019-års t.o.m. 2023-års 
bolagsstämma.

Lekmannarevisorer Höga Kusten Destinationsutvecklingsbolag
1 lekmannarevisor och 1 ersättare. Uppdraget innebär att granska HKD 
verksamhet.

Revisorerna utses per mandatperiod men avslutar uppdraget först när 
granskningen för det fjärde året i mandatperioden är slutförd och 
rapporterad. Det innebär att en mandatperiod är från bolagsstämma på det 
första året till bolagsstämman på det fjärde året exempelvis från 2019-års 
t.o.m. 2023-års bolagsstämma.

Kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi Norr
1 ordinarie och 1 ersättare. Kommunalförbundets syfte är att initiera, 
samordna och genomföra högre utbildning. Uppdraget innebär att delta i 
Akademis Norrs styrelsearbete

Samordningsförbundet
1 ordinarie och 1 ersättare. Samordningsförbundet är ett kommunalförbund 
som ansvarar för att inom Kramfors kommuns geografiska område svara för 
en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan kommunen, 
landstinget, Arbetsförmedling och Försäkringskassan i syfte att underlätta 
och uppnå en effektiv resursanvändning. Uppdraget innebär att delta i 
samordningsförbundets styrelsearbete.

Lekmannarevisorer Samordningsförbundet
1 lekmannarevisor och 1 ersättare. Uppdraget innebär att granska 
Samordningsförbundets verksamhet.

Utses per mandatperiod. 

Styrelseledamot Ostkustbanan 2015 AB
1 syssloman. Ostkustbanan 2015 AB är ett kommunalt delägt bolag vars 
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uppdrag är att påskynda utbyggnaden av dubbelspår på bandelen Härnösand 
– Gävle. Uppdraget innebär att delta i Ostkustbanan 2015 AB styrelsearbete.

Ostkustbanan 2015 AB ägarforum 
2 ledamöter. Är det forum där ägarna kan samverka för att bland annat delta 
i framtagandet av ägardirektiv.

Ombud Ostkustbanan 2015 AB
2 ombud. Uppdraget innebär att vara bolagsstämmoombud d.v.s. rösta och 
utöva andra aktierättigheter vid bolagsstämma på uppdrag av aktieägaren.

Region Västernorrland - Regionala Samverkansrådet 
2 ordinarie och 2 ersättare. En representant från majoriteten och en från 
oppositionen.

Utgör grunden för regional dialog och samverkan i Västernorrland. 
Uppdraget innebär att vara de folkvaldas röst i regionsutvecklingsfrågor, 
definiera kommunsektorns prioriteringar i regionala utvecklingsfrågor, 
beredande organ i utvecklingsfrågor, samordna det regionala och lokala 
utvecklingsarbetet och vara ett forum för regional omvärlds- och 
intressebevakning. 

Region Västernorrland - Stora Samverkansrådet
2 ordinarie och 2 ersättare. En representant från majoriteten och en från 
oppositionen.

Ett bredare dialogforum med uppdrag att skapa förutsättningar till förankring 
och delaktighet i det regionala utvecklingsarbetet. Det formella uppdraget är 
att, utifrån partnerskapsöverenskommelsen, diskutera, prioritera och följa 
upp regionala satsningar. Utgör även Länsstyrelsens samverkansråd i frågor 
som berör landsbygdsprogrammet och havs- och fiskerifonden. 

Pensionsstiftelsen
2 ordinarie ledamöter och 2 tjänsteperson och 1 ersättande tjänsteperson. En 
pensionsstiftelse fungerar i princip som ett "eget försäkringsbolag" med 
uppgift att trygga pensionen till ägaren, en viss grupp av anställda eller till 
företagets alla anställda. Uppdraget innebär att delta i Pensionsstiftelsens 
styrelsearbete.

Nominering Kommuninvest styrelse
1 eller flera kan nomineras. Kramfors har möjlighet att nominera kandidater 
till att sitta i Kommuninvest styrelse men detta är frivilligt. Kommuninvest 
väljer sedan styrelse utifrån inkomna nomineringar. 

På de kommunala instanserna beräknas antal mandat efter valresultat och 
teknisk valsamverkan som skickas ut till valberedningen som bereder 
ärendena till kommunfullmäktige. 
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2.3 Löpande val under mandatperioden
Kommunfullmäktige genomför även eventuella fyllnadsval till bland annat 
nämnder och styrelser. 

Avsägelse av uppdrag och nominering av förtroendevald sker via e-tjänsten 
på kommunens hemsida. Valberedningen kallas inte in för fyllnadsval, 
Kommunfullmäktiges presidium bereder fyllnadsval och avsägelser.

3  Kommunstyrelsen 
Inför varje mandatperiod hanterar även kommunstyrelsen ett flertal val. 
Valberedningen sammanträder inte för att bereda dessa val.

3.1 Första sammanträdet på mandatperioden
På kommunstyrelsens första sammanträde för mandatperioden ska följande 
val göras:

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU)
Består av 5 ordinarie och 5 ersättare och väljs bland kommunstyrelsens 
ledamöter. Beräknas utifrån valresultat och teknisk valsamverkan. Har viss 
beslutanderätt enligt delegationsordning och fungerar som beredande organ 
för kommunstyrelsen.

Ombud bolagsstämma Kommunhus
1 ordinarie och 1 ersättare, följer inte ordinarie mandatperiod utan räknas 
från bolagstämman på det första året på mandatperioden till bolagstämman 
första året in på nästkommande mandatperiod exempelvis från 2019-års 
t.o.m. 2023-års bolagsstämma. 

Uppdraget innebär att vara bolagsstämmoombud d.v.s. rösta och utöva andra 
aktierättigheter vid bolagsstämma på uppdrag av aktieägaren. Inför varje 
bolagstämma beslutar kommunfullmäktige om hur ombudet ska rösta på 
bolagsstämman.

Ombud bolagsstämma Krambo
1 ordinarie och 1 ersättare, följer inte ordinarie mandatperiod utan räknas 
från bolagstämman på det första året på mandatperioden till bolagstämman 
första året in på nästkommande mandatperiod exempelvis från 2019-års 
t.o.m. 2023-års bolagsstämma. 

Uppdraget innebär att vara bolagsstämmoombud d.v.s. rösta och utöva andra 
aktierättigheter vid bolagsstämma på uppdrag av aktieägaren. Inför varje 
bolagstämma beslutar kommunfullmäktige om hur ombudet ska rösta på 
bolagsstämman.

Ombud bolagsstämma Kramfast AB
1 ordinarie och 1 ersättare, följer inte ordinarie mandatperiod utan räknas 
från bolagstämman på det första året på mandatperioden till bolagstämman 
första året in på nästkommande mandatperiod exempelvis från 2019-års 
t.o.m. 2023-års bolagsstämma. 
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Uppdraget innebär att vara bolagsstämmoombud d.v.s. rösta och utöva andra 
aktierättigheter vid bolagsstämma på uppdrag av aktieägaren. Inför varje 
bolagstämma beslutar kommunfullmäktige om hur ombudet ska rösta på 
bolagsstämman.

Ombud bolagsstämma Mediateknik
1 ordinarie och 1 ersättare, följer inte ordinarie mandatperiod utan räknas 
från bolagstämman på det första året på mandatperioden till bolagstämman 
första året in på nästkommande mandatperiod exempelvis från 2019-års 
t.o.m. 2023-års bolagsstämma. 

Uppdraget innebär att vara bolagsstämmoombud d.v.s. rösta och utöva andra 
aktierättigheter vid bolagsstämma på uppdrag av aktieägaren. Inför varje 
bolagstämma beslutar kommunfullmäktige om hur ombudet ska rösta på 
bolagsstämman.

Ombud bolagsstämma Höga Kusten Airport
1 ordinarie från Kramfors och 1 ersättare och 1 ordinarie från Sollefteå, 
följer inte ordinarie mandatperiod utan räknas från bolagstämman på det 
första året på mandatperioden till bolagstämman första året in på 
nästkommande mandatperiod exempelvis från 2019-års t.o.m. 2023-års 
bolagsstämma. 

Uppdraget innebär att vara bolagsstämmoombud d.v.s. rösta och utöva andra 
aktierättigheter vid bolagsstämma på uppdrag av aktieägaren. Inför varje 
bolagstämma beslutar kommunfullmäktige om hur ombudet ska rösta på 
bolagsstämman.

Ombud bolagsstämma Höga Kusten Destinationsutvecklingsbolag AB 
(HKD)
1 ordinarie och 1 ersättare, följer inte ordinarie mandatperiod utan räknas 
från bolagstämman på det första året på mandatperioden till bolagstämman 
första året in på nästkommande mandatperiod exempelvis från 2019-års 
t.o.m. 2023-års bolagsstämma. 

Uppdraget innebär att vara bolagsstämmoombud d.v.s. rösta och utöva andra 
aktierättigheter vid bolagsstämma på uppdrag av aktieägaren.

FTS-rådet (Folkhälsa, Trygghet och Säkerhet)
Ingen representant väljs från kommunstyrelsen då det är vice KSO som är 
ordförande för rådet och andre vice KSO som är vice ordförande. 
Bildningsnämnden och välfärdsnämnden väljer sina egna representanter. 

Rådet ska skapa förutsättningar för en mer övergripande syn på frågor som 
gäller trygghet, säkerhet och folkhälsa och ta ett samlat grepp över det 
förebyggande arbetet inom kommunens geografiska område.

Ådalshälsans styrelse
1 ordinarie och 1 ersättare, tjänstgöringsperioden följer inte ordinarie 
mandatperiod utan räknas från bolagstämman på det första året på 



Kramfors kommun
Datum
2019-09-19

Diarienummer
KS 2019/292

Sida
14(23)

Riktlinje för hantering av val i kommunfullmäktige, styrelser och nämnder i Kramfors kommun

mandatperioden till bolagstämman första året in på nästkommande 
mandatperiod

Ådalshälsan arbetar strategiskt och långsiktigt med insatser som ökar 
säkerhet och hälsa på arbetsplatser runt om i Ådalen. Uppdraget innebär att 
delta i styrelsearbetet.

Ombud bolagsstämma Ådalshälsan
1 ordinarie och 1 ersättare, tjänstgöringsperioden följer inte ordinarie 
mandatperiod utan räknas från bolagstämman på det första året på 
mandatperioden till bolagstämman första året in på nästkommande 
mandatperiod exempelvis från 2019-års t.o.m. 2023-års bolagsstämma. 

Uppdraget innebär att vara bolagsstämmoombud d.v.s. rösta och utöva andra 
aktierättigheter vid bolagsstämma på uppdrag av aktieägaren.

Kommunförbundet Västernorrland - Kultur- och fritidspresidiet
Inkommer som en begäran från Kommunförbundet Västernorrland, 2 
representanter ska väljas. En från majoriteten och en från oppositionen.

Region Västernorrland - Regionala samverkansstrukturer
Inkommer som begäran från Region Västernorrland, antal representanter 
varierar per instans.

 Kulturforum
Samverkan i kulturfrågor. Samverkan avser regionala och lokala 
kultur- och kulturarvsplaner, kultursamverkansmodellen och 
mellankommunal och regional samverkan.

 Transportforum och regionala transportgruppen
Diskutera prioriteringar inom ramen för framtagande och 
genomförande av den regionala transportplanen, påverkansarbete 
inom transportinfrastruktur och andra infrastruktur satsningar i 
Västernorrlands län.

 Forum för företagande och innovation 
Fokus för gruppen är att inom företagande och innovation säkerställa 
prioriteringarna inom området ger resultat.

 Kompetensförsörjningsforum
Uppdraget är att säkerställa att prioriteringar inom 
kompetensförsörjning ger resultat. 

 Hållberhetsrådet och Tjänstepersonsnätverket för miljö, energi 
och klimat.
Forum för dialog och samverkan inom miljö-, energi- och 
klimatfrågor. Rådets fokus är att öka länets fokusering på samordning 
och prioritering av åtgärder inom klimat- och hållberhetsområdet, 
stärka länets miljöprofil, initiera kommun- och aktörsövergripande 
projekt, erbjuda omvärldsbevakning och kompetensutveckling för 
politiker, och utgöra en plattform för Sekom (Sveriges 
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Ekokommuner i Västernorrland). Representanterna utgörs av både 
majoriteten och oppositionen.

3.2 Löpande val under mandatperioden
Kommunstyrelsen gör även eventuella fyllnadsval vid behov till exempelvis 
arbetsutskottet eller bolagsstämmoombud.

Avsägelse av uppdrag och nominering av förtroendevald sker via e-tjänsten 
på kommunens hemsida. Valberedningen kallas inte in för fyllnadsval.

3.2.1 Vid behov
Det finns en del val som kommunstyrelsen tar vid behov, dessa är:

Vigselförrättare
Uppdraget innebär att genomföra borgerliga vigslar. En vigselförrättare är en 
person med befogenhet att förrätta juridiskt giltiga äktenskap. För att en 
vigsel ska vara juridiskt giltig krävs att den förrättas av en behörig 
vigselförrättare 

Dataskyddsombud
Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs 
inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och 
informationsinsatser.

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott
Efter att kommunstyrelsens arbetsutskott har blivit valt av kommunstyrelsen 
i början på mandatperioden hanterar utskottet ett antal val på sitt första 
sammanträde men även löpande under mandatperioden allt eftersom begäran 
inkommer. Valberedningen sammanträder inte för att bereda dessa val.

Kommunstyrelsens arbetsutskott hanterar följande val:

Region Västernorrland - Kompetensförsörjningsforum
2 representanter och kommundirektör utser tjänstepersoner. Uppdraget 
innebär att förstärka arbetet för länets kompetensförsörjning och delta i 
samverkan.

Kvarkenrådet
1 representant. Kvarken rådet är ett nordiskt gränsregionalt samarbetsforum 
för de tre österbottniska landskapen i Finland samt Västerbotten och 
Örnsköldsvik i Sverige som bildar Kvarkenregionen och uppdraget innebär 
att representera Kramfors kommun. Kramfors kommun har inte rösträtt i 
styrelsen men som övrig medlem har kommunen närvaro och yttranderätt i 
samtliga frågor i föreningsmötet.

Mittnordenkommittén
1 representant. Uppdraget innebär att representera Kramfors kommun och 
delta på kommitténs sammanträden. Samarbetet är baserat på gemensamma 
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regionala utvecklingsintressen med avsikt att främja hållbar utveckling och 
tillväxt i Mittnorden. 

Samrådsgruppen för Höga Kusten – Kvarkens skärgård
1 representant. Länsstyrelsen samordnar förvaltningen av världsarvet Höga 
kusten och är statens regionala representant i världsarvsarbetet. 

Höga Kusten/Kvarkens skärgårds samrådsgrupp består av tio personer, både 
politiker och tjänstemän, som representerar förvaltande och regionala 
myndigheter samt alla sju världsarvskommuner. 

Förvaltningsrådet för Höga Kusten 
1 representant. Förvaltningsrådet för världsarvet i Höga Kusten utgörs av 
länsråd, och sakkunnig från länsstyrelsen, samt politiker och ledande 
tjänsteman från respektive kommun.

5 Välfärdsnämnden
Välfärdsnämnden genomför endast val till sina egna instanser och till 
instanser det har inkommit en begäran från.

5.1 Första sammanträdet på mandatperioden
På välfärdsnämndens första sammanträde för mandatperioden ska följande 
val göras:

Välfärdsnämndens politiska beredning –
Består av 5 ordinarie och 5 ersättare och väljs bland välfärdsnämndens 
ledamöter. Beräknas utifrån valresultat och teknisk valsamverkan. Uppdraget 
innebär att bereda ärenden till välfärdsnämnden.

Välfärdsnämndens socialutskott 
Består av 5 ordinarie och 5 ersättare och väljs bland välfärdsnämndens 
ledamöter. Beräknas utifrån valresultat och teknisk valsamverkan. Uppdraget 
innebär att besluta om ärenden från individ-och familjeomsorgen (IFO) samt 
ställer krav på beredskap/jour för akuta ärenden. Uppdraget har ett högt 
sekretesskrav. Uppdrag beskrivs i reglemente för socialutskottet.

Kommunförbundet Västernorrland - Socialnämndspresidium
2 representanter, en från majoriteten och en från oppositionen. Samverkan 
och nätverk inom socialtjänstens verksamhetsområde. Inkommer som en 
begäran från Kommunförbundet Västernorrland. 

FTS-rådet (Folkhälsa, Trygghet och Säkerhet)
1 representant från välfärdsnämnden. Rådet ska skapa förutsättningar för en 
mer övergripande syn på frågor som gäller trygghet, säkerhet och folkhälsa 
och ta ett samlat grepp över det förebyggande arbetet inom kommunens 
geografiska område.

5.2 Löpande val under mandatperioden
Eventuella fyllnadsval- till exempelvis politisk beredning och socialutskott. 
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Avsägelse av uppdrag och nominering av förtroendevald sker via e-tjänsten 
på kommunens hemsida. Valberedningen kallas inte in för fyllnadsval.

6 Bildningsnämnden
Bildningsnämnden genomför endast val till sina egna instanser och till 
instanser det har inkommit en begäran från.

6.1 Första sammanträdet på mandatperioden
På bildningsnämndens första sammanträde för mandatperioden ska följande 
val göras:

Bildningsnämndens arbetsutskott
Består av 5 ordinarie och 5 ersättare och väljs bland bildningsnämndens 
ledamöter. Beräknas utifrån valresultat och teknisk valsamverkan. Har viss 
beslutanderätt enligt delegationsordning och fungerar som beredande organ 
för bildningsnämnden Uppdrag beskrivs i reglemente för arbetsutskottet.

Kommunförbundet Västernorrland - Vuxenutbildningsnämndspresidiet
2 representanter, en från majoriteten och en från oppositionen Inkommer 
som en begäran från Kommunförbundet Västernorrland. Arbetar och 
samverkar kring vuxenutbildningsfrågor.

Kommunförbundet Västernorrland - Skolnämndspresidium
2 representanter, en från majoriteten och en från oppositionen Inkommer 
som en begäran från Kommunförbundet Västernorrland. Arbetar och 
samverkar kring skolfrågor.

FTS-rådet (Folkhälsa, Trygghet och Säkerhet)
1 representant från bildningsnämnden. Rådet ska skapa förutsättningar för en 
mer övergripande syn på frågor som gäller trygghet, säkerhet och folkhälsa 
och ta ett samlat grepp över det förebyggande arbetet inom kommunens 
geografiska område.

6.2 Löpande val under mandatperioden
Eventuella fyllnadsval till exempelvis arbetsutskottet. 

Avsägelse av uppdrag och nominering av förtroendevald sker via e-tjänsten 
på kommunens hemsida. Valberedningen kallas inte in för fyllnadsval.

7 Övriga nämnder
Nämnder som inte nämns i kapitlen ovan så som valnämnden, 
överförmyndarnämnden och produktionsnämnden hanterar idag inga 
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särskilda val. Skulle det inkomma en begäran om val kommer de hanteras på 
samma sätt som de övriga nämnderna.

8 Kategorisering av val och nomineringsprocess
Samtliga val som hanteras politiskt i Kramfors kan kategoriseras in i en av 
sex olika typer av kategorier. Kategoriseringen syftar till att veta vilken 
nomineringsprocess och beslutsinstans som är aktuell för valet. Den ska 
också vara ett stöd för när nya typer av val ska genomföras. Vid nya typer av 
val ska också ordförande samråda med sekreterare i bedömningen om vilken 
kategori en ny typ av val tillhör. Kategoriseringen appliceras på bilaga 
”förteckning av val”.

8.1 Kategori 1 - Länsstyrelsen, valtekniskt
I denna ingår endast valet av kommunfullmäktige. Länsstyrelsen gör en 
röstsammanräkning utifrån valresultatet och delger resultatet till kommunen. 
I denna kategori sker därmed ingen nomineringsprocess och det fattas inget 
beslut inom kommunen.

8.2 Kategori 2 - Väljs direkt av kommunfullmäktige
I denna kategori ingår val av kommunfullmäktiges presidium, 
kommunfullmäktiges gruppledare samt kommunfullmäktiges valberedning. 
Dessa val beslutar kommunfullmäktige om under ledning av ålderspresident. 
Valen genomförs som första beslutspunkter vid första sammanträdet när ett 
nyvalt kommunfullmäktige sammanträder. Nomineringen sker genom att de 
politiska partierna eller enskilda förtroendevalda informerar 
ålderspresidenten om sina förslag innan eller under respektive beslutspunkt 
på sammanträdet.

Observera att valet hanteras direkt av kommunfullmäktige utan någon/några 
beredande instanser.

8.3 Kategori 3 - Valberedningen föreslår kommunfullmäktige
I denna kategori bereds samtliga val av kommunfullmäktiges valberedning 
och kommunfullmäktige tar beslut (observera att varken kommunstyrelsen, 
övrig nämnd eller utskott deltar i beredningen av dessa val). 
Nomineringsblanketter ska skickas till kommunfullmäktiges gruppledare 
senast tre veckor innan kommunfullmäktiges valberednings sammanträde.

Information om antalet platser som respektive parti har att nominera till för 
respektive val utifrån proportionellt valsätt samt om hur sluten omröstning 
går till ska skickas med. Kommunfullmäktiges gruppledare ansvarar för att 
blanketterna lämnas/skickas till kommunsekreterare senast en vecka innan 
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kommunfullmäktiges valberedning ska sammanträda. Kommunsekreteraren 
ansvarar för att sammanställa inkommande nomineringar. På sammanträdet 
ger ordförande förslag utifrån sammanställningen och kommunfullmäktiges 
valberedning fattar beslut.

8.4 Kategori 4 - Väljs av kommunstyrelsen eller nämnd
I denna kategori görs valen av kommunstyrelsen eller nämnd. Utskotten kan 
välja att lägga fram förslag eller överlämna utan förslag.

Exempelvis: kommunstyrelsens arbetsutskott kan föreslå kommunstyrelsen 
att välja Anders Andersson som ledamot i Snöstiftelsen alternativt så kan de 
föreslå kommunstyrelsen välja en ledamot i Snöstiftelsen.

I utskicket av möteshandlingar för ärenden om val av utskott ska det framgå 
information om antalet platser som respektive parti har att nominera till för 
respektive val utifrån proportionellt valsätt.

Observera att vid nya mandatperioder väljs utskott direkt av styrelse eller 
nämnd på sammanträdet.

8.5 Kategori 5 - Väljs av utskott
I denna kategori görs valen direkt på sammanträdet genom att ordinarie 
ledamöter får lägga fram förslag. Val som utskott får genomföra är tillfälliga 
och inte bundna till en mandatperiod, exempelvis val av referensgrupper.

8.6 Kategori 6 - Fyllnadsval
I denna kategori genomförs fyllnadsval under pågående mandatperiod med 
anledning av vakanser efter entledigande av uppdrag. Den instans som 
genomförde ordinarie val ska även hantera fyllnadsvalet. Avsägelser från 
uppdrag ska alltid ske via särskild blankett eller e-tjänst. 
Nomineringsblanketter eller e-tjänst ska alltid användas om fyllnadsvalet ska 
göras av kommunfullmäktige.

9 Uppföljning
Denna riktlinje ska följas upp inför varje ny mandatperiod. Administrativa 
enheten har rätt att uppdatera riktlinjen vid mindre förändringar.
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10 Bilagor
Förteckning av val 

Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder dnr KS 2018/669 
daterad 2018-11-26.

Kommunfullmäktiges arbetsordning dnr KS 2017/379 daterad 2017-09-25.

Arbetsformer för kommunfullmäktiges valberedning KS 2016/43

Reglemente för BKU-nämndens arbetsutskott daterad 2010-12-28.

Reglemente för BAS-nämndens socialutskott dnr 020-11/00014 daterad 
2011-01-11

Bolagsordning Kramfors Kommunhus AB dnr KS 2019/318

Bolagsordning Krambo AB dnr KS 2019/318

Bolagsordning Kramfast AB dnr KS 2019/318

Bolagsordning Kramfors Mediateknik AB dnr KS 2019/318

Bolagsordning Höga Kusten Airport AB dnr KS 2017/349

Ägardirektiv för bolag ingående i kommunhuskoncernen dnr KS 2019/317 
daterad 2019-05-27 § 63 

Ägardirektiv för Höga Kusten Airport AB dnr KS 2014/192 daterad 2014-
04-28 

Förteckning av ägardirektiv dnr KS 2019/302 uppdaterad inför 2019-års 
bolagsstämmor
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Förteckning över val i kommunen som 
finns i Styrman

Typ av val Kategorisering Beslutande 
instans

Kommunfullmäktige (KF) 1 Länsstyrelsen valtekniskt Länsstyrelsen

KF presidium 2 Väljs direkt av KF under ledning av 
ålderspresident

KF

KF valberedning 2 Väljs direkt av KF under ledning av 
ålderspresident

KF

Arvodesberedning 3 Valberedningen föreslår KF KF

Kommunstyrelsen (KS) 3 Valberedningen föreslår KF KF

Kommunalråd 3 Valberedningen föreslår KF KF

Oppositionsråd 3 Valberedningen föreslår KF KF

Välfärdsnämnden 3 Valberedningen föreslår KF KF

Bildningsnämnden 3 Valberedningen föreslår KF KF

Produktionsnämnden 3 Valberedningen föreslår KF KF

Överförmyndarnämnden 3 Valberedningen föreslår KF KF

Valnämnden 3 Valberedningen föreslår KF KF

Revisorer i kommunens förvaltning 3 Valberedningen föreslår KF KF

Kommunhus 3 Valberedningen föreslår KF KF

Lekmannarevisorer Kommunhus 3 Valberedningen föreslår KF KF

Krambo 3 Valberedningen föreslår KF KF

Lekmannarevisorer Krambo 3 Valberedningen föreslår KF KF

Kramfast AB 3 Valberedningen föreslår KF KF

Lekmannarevisorer KIAB 3 Valberedningen föreslår KF KF

Mediateknik 3 Valberedningen föreslår KF KF

Lekmannarevisorer Mediateknik 3 Valberedningen föreslår KF KF

Höga Kusten Airport 3 Valberedningen föreslår KF KF

Lekmannarevisorer Höga Kusten Airport 3 Valberedningen föreslår KF KF

Förbundsdirektion Räddningstjänsten Höga 
Kusten - Ådalen

3 Valberedningen föreslår KF KF
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Lekmannarevisorer 
Räddningstjänstförbundet Höga Kusten - 
Ådalen

3 Valberedningen föreslår KF KF

Förbundsdirektion 
Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland

3 Valberedningen föreslår KF KF

Kommunförbundets styrelse 3 Valberedningen föreslår KF KF

Ombud Kommunförbundet 3 Valberedningen föreslår KF KF

Nämndemän i Ångermanlands Tingsrätt 3 Valberedningen föreslår KF KF

Sparbanksstiftelsen Norrland 3 Valberedningen föreslår KF KF

Gode män vid fastighetsbildningsförrättningar 3 Valberedningen föreslår KF KF

KF gruppledare 3 Valberedningen föreslår KF KF

Höga Kusten Destinationsutvecklingsbolag 
(HKD)

3 Valberedningen föreslår KF KF

Lekmannarevisorer Höga  Kusten 
Destinationsutvecklingsbolag

3 Valberedningen föreslår KF KF

Kommunalförbundet Partnerskap Inland - 
Akademi Norr

3 Valberedningen föreslår KF KF

Samordningsförbundet 3 Valberedningen föreslår KF KF

Lekmannaevisorer Samordningsförbundet 3 Valberedningen föreslår KF KF

Styrelseledamot Ostkustbanan 2015 AB 3 Valberedningen föreslår KF KF

Ostkustbanan 2015 AB ägarforum 3 Valberedningen föreslår KF KF

Regionala Samverkansrådet 3 Valberedningen föreslår KF KF

Ombud Ostkustbanan 2015 AB 3 Valberedningen föreslår KF KF

Pensionsstiftelsen 3 Valberedningen föreslår KF KF

Nominering Kommuninvest styrelse 3 Valberedningen föreslår KF KF

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) 4 Väljs av kommunstyrelse eller nämnd KS

Välfärdsnämndens politiska beredning 5 Väljs av kommunstyrelse eller nämnd BAS

Välfärdsnämndens socialutskott 4 Väljs av kommunstyrelse eller nämnd BAS

Bildningsnämndens arbetsutskott 4 Väljs av kommunstyrelse eller nämnd BKU

BKU kulturutskott 5 Väljs av kommunstyrelse eller nämnd BKU

Begravningsombud 4 Väljs av kommunstyrelse eller nämnd KS
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Ombud bolagsstämma Kommunhus 4 Väljs av kommunstyrelse eller nämnd KS

Ombud bolagsstämma Krambo 4 Väljs av kommunstyrelse eller nämnd KS

Ombud bolagsstämma KIAB 4 Väljs av kommunstyrelse eller nämnd KS

Ombud bolagsstämma Mediateknik 4 Väljs av kommunstyrelse eller nämnd KS

Ombud bolagsstämma Höga Kusten Airport 4 Väljs av kommunstyrelse eller nämnd KS

FTS-rådet 4 Väljs av kommunstyrelse eller nämnd Respektive 
berörd 
styrelse/nämnd

Ägarrådsrepresentatner LänsTekniskt 
Centrum 

4 Väljs av kommunstyrelse eller nämnd KS

Ombud bolagsstämma HKD 4 Väljs av kommunstyrelse eller nämnd KS

Ådalshälsans styrelse 4 Väljs av kommunstyrelse eller nämnd KS

Ombud bolagsstämma Ådalshälsan 4 Väljs av kommunstyrelse eller nämnd KS

Socialnämndspresidium 4 Väljs av kommunstyrelse eller nämnd VN

Skolnämndspresidium 4 Väljs av kommunstyrelse eller nämnd BN

Kultur- och fritidspresidiet 4 Väljs av kommunstyrelse eller nämnd KS

Vuxenutbildningspresidiet 4 Väljs av kommunstyrelse eller nämnd BN

Regionala samverkansstrukturer 4 Väljs av kommunstyrelse eller nämnd KS

Kompetensförsörjningsforum 5 Väljs av utskott KS

Kom ihåg att kommunförbund måste vara KF ledamot


