
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(6) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-25 
 

 

  
 
Plats och tid Kramfors och Teams 08.00-10.00 

Beslutande ledamöter 
 

Malin Svanholm (S) ordf.deltar digitalt 
Jon Björkman (V), deltar digitalt 
Peter Hedberg (S), deltar digitalt 
Ida Stafrin (C), deltar digitalt 
Anna Strandh Proos (M), deltar digitalt 
 

Ej beslutande ersättare -- 

Övriga närvarande Tjänstepersoner 

Henrik Ericson, sekreterare, deltar digitalt 
Maria Hedman, administrativ chef, deltar digitalt  
Peter Carlstedt, kommundirektör, deltar digitalt  
Susanne Königsson, chef samhällsavdelningen, 
deltar digitalt 
Siv Sundström, chef miljö- och byggavdelningen, 
deltar digitalt 
Malin Rydmark, ekonomichef, deltar digitalt 
 
 
 

 

Justerare Jon Björkman (V)  

  

Justeringens plats och tid Förvaltningen 
 
Underskrifter 

 Sekreterare  Paragraf §§ §§ 10-13 
 Henrik Ericson  

 Ordförande   
 Malin Svanholm (S) 

 
  

 

 

 Justerare   
 Jon Björkman (V) 

 
  

 
 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2021-05-25 

Protokollet anslås 2021-05-27 Sista datum för överklagande 2021-06-17 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen   
 

Underskrift    
 Henrik Ericson  

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(6) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-25 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 
§ 10 Dnr: KS 2021/209 

Hävande av lokal trafikföreskrift om huvudled för Sundbrogatan i 

Ullånger ............................................................................................. 3 

§ 11 Dnr: KS 2021/328 

Införande av lokal trafikföreskrift om busshållplats på Dr. Barks gata i 

Kramfors ............................................................................................ 4 

§ 12 Dnr: KS 2021/210 

Förbud att stanna och parkera på Dr. Barks gata i Kramfors .............. 5 

§ 13 Dnr: KS 2021/273 

Införande av lokal trafikföreskrift om datumparkering inom Kramfors 

kommun; ............................................................................................ 6 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(6) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-25 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 10 Dnr: KS 2021/209 

Hävande av lokal trafikföreskrift om huvudled för 

Sundbrogatan i Ullånger 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beslut 

Häva trafikföreskrift om huvudled för Sundbrogatan i Ullånger; Beslutad den 

16 juni 2010. 

Lagstöd 

10kap 1 § andra stycket 1 och 3 § trafikförordningen (1998:1276). 

Ärendet 

Vid en genomgång av föreskrifter i STFS fann man en föreskrift från 

Kramfors kommun (TÄ 10044) 16 juni 2010.  

Det är länsstyrelsen som beslutar om lokala trafikföreskrifter för allmänna 

vägar där staten är väghållare, det vill säga där Trafikverket har ansvar för 

drift och underhåll. I regel löper dessa vägar utanför kommunernas 

tättbebyggda områden, men större vägar kan ha statlig väghållning även där 

de löper genom ett tättbebyggt område. Sundbrogatan i Ullånger är en sådan 

väg. 

Med detta bör vi häva föreskriften TÄ 10044.  

Ekonomi och finansiering 

Inga kostnader för kommunen förutom för kungörelsen av föreskriften. 

Beslutet skickas till 

Tekniska avdelningen. 

Kommunstyrelsen. 
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§ 11 Dnr: KS 2021/328 

Införande av lokal trafikföreskrift om busshållplats på 

Dr. Barks gata i Kramfors 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslut 

Införande av lokal trafikföreskrift om busshållplats på Dr Barks gata i 

Kramfors. 

Ärendet 

Beslutet fattas med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 6 och 3 § i 

Trafikförordningen (1998:1276). 

Busshållplatserna flyttades från vårdcentralen i Kramfors till Dr Barks gata 

på grund av utrymmesbrist inne vi entrén.  

Dr Barks gata är belagd med förbud att stanna och parkera och för att ge 

fordon i linjetrafik rätt till avsteg från förbudet behöver man en lokal 

trafikföreskrift om busshållplats. 

Ekonomi och finansiering 

Inga kostnader för kommunen förutom för kungörelsen av föreskriften. 

Beslutet skickas till 

Polis 

Securitas 

Tekniska avdelningen. 
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§ 12 Dnr: KS 2021/210 

Förbud att stanna och parkera på Dr. Barks gata i 

Kramfors 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslut 

Införande av lokal trafikföreskrift om förbud att stanna och parkera på Dr 

Barks gata i Kramfors. 

Ärendet 

Beslutet fattas med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 16 och 3 § i 

Trafikförordningen (1998:1276). 

När Dr. Barks gata byggdes, skyltade man den med förbud att stanna och 

parkera. Föreskriften till skyltningen saknas i  STFS databas alltså finns det 

inget lagstöd för kontrollerande myndighet Polisen och bevakningsbolag. 

 

För att få ett lagstöd för skyltningen så bör man besluta om ett förbud att 

stanna och parkera på Dr. Barks gata i centrala Kramfors.  

Ekonomi och finansiering 

Inga kostnader för kommunen förutom för kungörelsen av föreskriften. 

Beslutet skickas till 

Polis 

Securitas 

Tekniska avdelningen. 
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§ 13 Dnr: KS 2021/273 

Införande av lokal trafikföreskrift om datumparkering 

inom Kramfors kommun; 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslut 

Införande av lokal trafikföreskrift om datumparkering inom Kramfors 

kommun; 

1 § På samtliga vägar inom det område som markerats på kartan i bilagan till 

dessa föreskrifter får fordon inte parkeras på dagar med udda datum på den 

sida av vägen som har udda adressnummer och på dagar med jämnt datum 

på den sida av vägen som har jämna adressnummer. Förbudet ger inte rätt att 

stanna där det är förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen 

(1998:1276). 

Förbudet i 1 § gäller inte enskild väg. 

§ Förbudet i 1 § gäller 

- vardagar utom vardag före sön- och helgdag mellan klockan 2 och 9,  

- vardag före sön- och helgdag mellan klockan 2 och 9, och  

- sön- och helgdag mellan klockan 2 och 9. 

Ärendet 

Beslutet fattas med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 16 och 17 och 3 § i 

Trafikförordningen (1998:1276). 

Det har framkommit att i gällande föreskrift om datumparkering hänvisar vi 

till fel paragraf i trafikförordningen. Med detta bör man häva den gamla 

föreskriften TÄ 10039 och besluta om en ny för att få rätt lagstöd. 

Ekonomi och finansiering 

Inga kostnader för kommunen förutom för kungörelsen av föreskriften. 

Beslutet skickas till 

Polis 

Securitas 

Tekniska avdelningen. 


