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

Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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Datum då anslaget sätts upp 2022-02-02 
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Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen 
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Henrik Ericson 
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§ 1 Information till kommunstyrelsens arbetsutskott 2022 
Diarienummer: KS 2022/25 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott får ta del av information: 

• Fredrik Mattsson, HR-chef, och Hilma Törnqvist, HR-konsult
informerar utskottet om innehållet i de chefsutbildningar som
kommunen kommer erbjuda till nya och gamla chefer under 2022.

• Fredrik Mattsson, HR-chef, presenterar resultatet från
medarbetarundersökningen.
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§ 2 Hävande av föreskrift datumparkering 
Diarienummer 2022/29 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Häva trafikföreskrift om datumparkering inom Kramfors kommun. KS 
2021/273 från 25 maj 2021. 

Lagstöd 
Beslutet fattas med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 16 och 17 och 3 § i 
Trafikförordningen (1998:1276). 

Ärendet 
Regeringen har fattat beslut om en ändring i 10 kap. 16 § 
trafikförordningen.  

Ordet ”från” hade skrivits en gång för mycket vilket gav den aktuella 
paragrafen en annan innebörd än den avsedda. Man har nu rättat till 
misstaget som uppkom vid ändringen den 1 december 2020. Den nya 
Trafikförordningen trädde i kraft den 1 juni i år. 

De beslut som kommunen fattade under perioden 1 december 2020 – 31 maj 
2021 har inte rättskraft och därför tas nya beslut i separata ärenden.  

Med detta bör vi häva föreskriften 2282 2021:273. 

Ekonomi och finansiering 
Inga kostnader för kommunen förutom för kungörelsen av föreskriften. 

Beslutet skickas till 
Tekniska avdelningen 
Kommunstyrelsen 
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§ 3 Införande av lokal trafikföreskrift om datumparkering i 
Kramfors tätort 
Diarienummer: KS 2021/612 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Införande av lokal trafikföreskrift om datumparkering i Kramfors tätort; 

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.

Lagstöd 
Beslutet fattas med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 16 och 17 och 3 § i 
Trafikförordningen (1998:1276). 

Ärendet 
Beslutet fattas med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 16 och 17 och 3 § i 
Trafikförordningen (1998:1276). 

Regeringen har fattat beslut om en ändring i 10 kap. 16 § 
trafikförordningen.  

Ordet ”från” hade skrivits en gång för mycket vilket gav den aktuella 
paragrafen en annan innebörd än den avsedda. Man har nu rättat till 
misstaget som uppkom vid ändringen den 1 december 2020. Den nya 
Trafikförordningen trädde i kraft den 1 juni i år. 
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De beslut som kommunen fattade under perioden 1 december 2020 – 31 maj 
2021 har inte rättskraft och därför måste nya beslut tas. Det tidigare beslutet 
om datumparkering i Kramfors tätort är daterad 2 maj 2021. 

Ekonomi och finansiering 
Inga kostnader för kommunen förutom för kungörelsen av föreskriften. 

Beslutsunderlag 
Kartbild datumparkering 

Beslutet skickas till 
Polis 
Securitas 
Tekniska avdelningen 
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§ 4 Hävande av lokal trafikföreskrift om förbud att parkera på 
Hällgumsgatan i Kramfors 
Diarienummer: KS 2022/31 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunstyrelsen arbetsutskott 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Häva trafikföreskrift om förbud att parkera på Hällgumsgatan Kramfors 
kommun. KS 2021/49 från 30 mars 2021. 

Lagstöd 
Beslutet fattas med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 16 och 3 § i 
Trafikförordningen (1998:1276). 

Ärendet 
Regeringen har fattat beslut om en ändring i 10 kap. 16 § 
trafikförordningen.  

Ordet ”från” hade skrivits en gång för mycket vilket gav den aktuella 
paragrafen en annan innebörd än den avsedda. Man har nu rättat till 
misstaget som uppkom vid ändringen den 1 december 2020. Den nya 
Trafikförordningen trädde i kraft den 1 juni i år. 

De beslut som kommunen fattade under perioden 1 december 2020 – 31 maj 
2021 har inte rättskraft och därför tas nya beslut i separata ärenden.  

Med detta bör vi häva föreskriften 2282 2021:49. 

Ekonomi och finansiering 
Inga kostnader för kommunen förutom för kungörelsen av föreskriften. 

Beslutsunderlag 
Det underlag som ska ligga till grund för beslutet och ska följa med detta 
”Förslag till beslut” till politiken. Om det är möjligt följ strukturen: Källa, 
typ av handling, datum, diarienummer. 

Beslutet skickas till 
Tekniska avdelningen 
Kommunstyrelsen 
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§ 5 Parkeringsförbud på Hällgumsgatan i Kramfors 
Diarienummer: KS 2021/611 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunstyrelsen arbetsutskott 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Införa lokal trafikföreskrift om förbud att parkera på Hällgumsgatans västra 
sida gällande en sträcka på 90 meter. 

Lagstöd 
Beslutet fattas med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 16 och 3 § i 
Trafikförordningen (1998:1276). 

Ärendet 
Beslutet fattas med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 16 och 3 § i 
Trafikförordningen (1998:1276). 

Regeringen har fattat beslut om en ändring i 10 kap. 16 § 
trafikförordningen.  

Ordet ”från” hade skrivits en gång för mycket vilket gav den aktuella 
paragrafen en annan innebörd än den avsedda. Man har nu rättat till 
misstaget som uppkom vid ändringen den 1 december 2020. Den nya 
Trafikförordningen trädde i kraft den 1 juni i år. 

De beslut som kommunen fattade under perioden 1 december 2020 – 31 maj 
2021 har inte rättskraft och därför måste nya beslut tas. Det tidigare beslutet 
om parkering på Hällgumsgatan togs den 30 mars 2021.  

Ekonomi och finansiering 
Inga kostnader för kommunen förutom för kungörelsen av föreskriften. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1, Kartbild 

Beslutet skickas till 
Tekniska avdelningen 
Polismyndigheten 
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Securitas 
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§ 6 Hävande av lokal trafikföreskrift om förbud att stanna och 
parkera på Dr. Barks gata i centrala Kramfors 
Diarienummer: KS 2022/30 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunstyrelsen arbetsutskott 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Häva trafikföreskrift om förbud att stanna och parkera på Dr. Barks gata i 
Kramfors kommun.  

KS 2021/210 från 25 maj 2021. 

Lagstöd 
Beslutet fattas med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 16 och 3 § i 
Trafikförordningen (1998:1276). 

Ärendet 
Regeringen har fattat beslut om en ändring i 10 kap. 16 § 
trafikförordningen. Ordet ”från” hade skrivits en gång för mycket vilket gav 
den aktuella paragrafen en annan innebörd än den avsedda. Man har nu 
rättat till misstaget som uppkom vid ändringen den 1 december 2020. Den 
nya Trafikförordningen trädde i kraft den 1 juni i år. 

De beslut som kommunen fattade under perioden 1 december 2020 – 31 maj 
2021 har inte rättskraft och därför tas nya beslut i separata ärenden.  

Med detta bör vi häva föreskriften 2282 2021:210. 

Ekonomi och finansiering 
Inga kostnader för kommunen förutom för kungörelsen av föreskriften. 

Beslutet skickas till 
Tekniska avdelningen 
Kommunstyrelsen 
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§ 7 Förbud att stanna och parkera på Dr. Barks gata i Kramfors 
Diarienummer: KS 2021/613 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Införande av lokal trafikföreskrift om förbud att stanna och parkera på Dr 
Barks gata i Kramfors. 

Lagstöd 
Beslutet fattas med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 16 och 3 § i 
Trafikförordningen (1998:1276). 

Ärendet 
Regeringen har fattat beslut om en ändring i 10 kap. 16 § 
trafikförordningen.  

Ordet ”från” hade skrivits en gång för mycket vilket gav den aktuella 
paragrafen en annan innebörd än den avsedda. Man har nu rättat till 
misstaget som uppkom vid ändringen den 1 december 2020. Den nya 
Trafikförordningen trädde i kraft den 1 juni i år. 

De beslut som kommunen fattade under perioden 1 december 2020 – 31 maj 
2021 har inte rättskraft och därför måste nya beslut tas. Det tidigare beslutet 
om parkeringsförbud på Dr Barks gata är daterad 2 maj 2021. 

Ekonomi och finansiering 
Inga kostnader för kommunen förutom för kungörelsen av föreskriften. 

Beslutet skickas till 
Polis 
Securitas 
Tekniska avdelningen 
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§ 8 Kompensationsstöd med anledning av coronaviruset 
covid-19, period 3 
Diarienummer: KS 2021/618 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Bevilja utbetalningar på totalt 283 295 kronor med anledning av 

pandemins påverkan på föreningslivet enligt upprättat förslag.  
2. Medel tas ur samhällsavdelningens budget för kompensationsstöd 

Ärendet 
Kompensationsstödet är ett tillfälligt bidrag som kan sökas av ideella 
föreningar för att mildra konsekvenserna av uteblivna intäkter och 
eventuella merkostnader som uppstått i samband med restriktionerna i 
samhället till följd av pandemin.  

Grundförutsättningen för att vara berättigad att söka stödet är samma som 
för övriga bidragstyper, det vill säga att föreningen har ett 
organisationsnummer samt att verksamheten bedrivs ideellt och utan 
vinstsyfte, att föreningen har antagna stadgar och är öppen för alla, 
respekterar demokratins idéer och dokumenterar sin verksamhet genom 
fastställda verksamhets- och revisionsberättelser.  

Beviljade ansökningar: 

Kramforsalliansen Fotboll 175485 80723 
Barn och 
Ungdom 

Kemjoh Hapkido Taekwondo 
Ådalen 158078 72716 

Barn och 
Ungdom 

Kramfors Finska förening 6850 2466   

Byggnadsföreningen Frånö Folkets 
Hus 60000 21600   

EFS Ullånger 12000 4320   

Ovanmons Samhällsförening 9205 3314   

Sportfiskeklubben Höga Kusten 6000 2160   
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Nordingrå sockens 
hembygdsförening 47000 16920 

Sandö IF 59767 21516 

Svanö folkets husförening u.p.a 15000 5400 

American Car Club Kramfors 88000 31680 

Lövviks BIF 49000 17640 

Tunsjö Byalag 7889 2840 

Efter genomgång av inkomna ansökningar är förslaget att 
kompensationsbidraget som beviljas för föreningar med huvudsakligen 
barn- och ungdomsverksamhet uppgår till 46% av sökt belopp och för 
övriga föreningar 36% av sökt belopp. 

Måluppfyllelse 
 Främja goda levnadsvanor inom området god och jämlik hälsa 

• Stärka medborgarnas möjligheter att etablera hälsosamma
levnadsvanor.

• Stärka och utveckla föreningarnas arbete med hälsofrämjande
aktiviteter.

• Stärka medborgarnas tillgång till ett rikt friluftsliv.

Även viljeinriktningens intentioner, jämställdhet, hållbarhet och kultur, 
tillgodoses till viss del. 

Ekonomi och finansiering 
 Kostnaden om 283 295 kronor tas ur Samhällsavdelningens budget. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för kompensationsstöd med anledning av coronaviruset covid-19, 
Dnr: KS 2020/603. 
Inkomna ansökningar från respektive förening. 

Beslutet skickas till 
Samhällsavdelningen 
Ekonomiavdelningen 



Kramfors kommun 
Sammanträdesdatum 
2022-02-01 

Mötets diarienummer 
KS 2022/1 

Sida 
15 (21) 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

Respektive förening 
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§ 9 Planeringsförutsättningar för mål- och resursplan för 2023 
Diarienummer: KS 2022/59 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Fastställa planeringsförutsättningar för arbetet med mål- och resursplan

2023 med planåren 2024 och 2025.
2. Ge kommundirektören i uppdrag att upprätta tidplan och övriga

instruktioner för arbetet.

Ärendet 
Kramfors kommuns ekonomi är fortsatt ansträngd. Resultatet för 2021 visar 
att vi klarar budget och att 2021 likt 2020 inte var något vanligt år. 
Pandemin fortsatte att påverka och prägla det mesta.  

För det stora nämnderna, bildnings- och välfärdsnämnden finns det 
fortfarande underskott i verksamheten och de arbetar med handlingsplaner 
för att komma till rätta med obalanserna.  

Mål- och resursplanen för 2023 påverkas av resultatet för 2021, hur 
skatteintäkter och statsbidrag utvecklas, befolkningsutvecklingen och hur 
nämndernas arbete med sina verksamhetsanpassningar fortlöper.  

Det finns många osäkerhetsfaktorer kring framtiden men det som går att 
utläsa ur de framtidsprognoser som SKR, Sveriges kommuner och regioner, 
presenterar är att Kramfors kommun fortsatt har utmaningar framför sig. Det 
kan handla om besparingar på upp emot 40 miljoner kronor.  

Orsaken till detta är främst kommunens befolkningsutveckling i 
kombination med hur skatteintäkter och statsbidrag utvecklas.  

Slutsatsen är därför att arbetet med effektiviseringar och prioriteringar måste 
intensifieras ytterligare.  

Direktiv för arbetet med mål och resursplanen 
Målet är att kommunfullmäktige ska fastställa mål- och resursplanen vid sitt 
sammanträde i juni 2022.  

Den politiska majoriteten (S och V) formar den politiska beredningen av 
mål och resursplanen.  
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För att övriga partier ska kunna presentera sina förslag till resursfördelning 
och prioriteringar innebär processen att:  

• Samtliga partier som finns representerade i kommunfullmäktige
kommer få tillgång till det skriftliga material som arbetet grundar sig
på. Som exempel kan nedanstående dokument nämnas. Dessa dokument
kommer att distribueras löpande när handlingarna är beslutade eller
inkomna till kommunen. Detta sker via mail till de politiska partiernas
gruppledare.

• Bokslut 2021.
• Aktuell pensionsprognos.
• Löpande uppdateringar av SKRs prognoser för skatter och statsbidrag.
• Resultatuppföljning per 2022-04-30.
• Samtliga partier som finns representerade i kommunfullmäktige inbjuds

att, med två representanter, ta del av resultatdialoger med
förvaltningarna. Detta sker enligt tidsplan.

• Samtliga partier som finns representerade i kommunfullmäktige bjuds
in till ett digitalt informationsmöte i maj där varje parti har två
representanter. Vid mötet kommer följande att presenteras:

• Förslag till investeringar år 2023-2025.
• Samtliga nämnder redogör för sin ekonomiska prognos innevarande år

inklusive uppföljning av handlingsplaner, sina största utmaningar och
förslag till budget med översiktliga konsekvenser.

• Ordinarie nämndssammanträden ska användas för information,
diskussion och beslut.

• Utöver ovanstående finns kommunens tjänstepersoner tillgängliga för
frågor.

Beslutsunderlag 
Planeringsförutsättningar för arbetet med mål- och resursplan 2023 med 
planår för 2024 och 2025 
Tidplan för budgetarbetet 

Beslutet skickas till 
Kommundirektör 
Biträdande kommundirektör 
Förvaltningschefer 
Ekonomichef 
Verksamhetsutvecklare ledning och innovation 
Samtliga nämnder 
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Gruppledare i kommunfullmäktige 
Revisionen 
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§ 10 Fördelning av lönereserv och prioriteringar löneöversyn 
2022 

§ 10 i utskottets protokoll 2022-02-01 omfattas av sekretess.



Kramfors kommun 
Sammanträdesdatum 
2022-02-01 

Mötets diarienummer 
KS 2022/1 

Sida 
20 (21) 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

 



Kramfors kommun 
Sammanträdesdatum 
2022-02-01 

Mötets diarienummer 
KS 2022/1 

Sida 
21 (21) 

 

Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 11 Remiss - Granskning av Översiktsplan 2040 Härnösand 
Diarienummer: KS 2021/605 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Godkänna remissvar till Härnösands kommun. 

Ärendet 
Härnösands kommun har tagit fram ett granskningsförslag till ny 
översiktsplan och Kramfors kommun har erbjudits möjlighet att ta del av 
och lämna synpunkter på granskningshandlingen. 

Det bilagda remissvaret framför önskemål om att förtydliga de så kallade 
regionala sambanden avseende Destination Höga kusten. Önskemål lämnas 
även om att uttrycka en ambition om att verka för totalförsvarets utveckling 
i området, tillsamman med Sollefteå och Kramfors. Planförslaget 
presenterar en ambition om att tillskapa ett gång-, cykel- och 
rekreationsstråk som ska ansluta Höga kusten-leden, innebärandes att 
oskyddade trafikanter ska passera över Höga kusten-bron. I remissvaret 
framförs en önskan om att förtydliga att detta kräver trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder, då Höga kusten-bron är mycket trafikfarlig för gående och 
cyklister.  

Beslutsunderlag 
Remissyttrande – Granskning av Översiktsplan 2040 för Härnösands 
kommun. 

Beslutet skickas till 
Härnösands kommun, i enlighet med önskemål i utskickat missiv 
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