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§ 4 Dnr: KS 2021/123 

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2020 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beslut 

Godkänna rapporterna om uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 

2020 för hela kommunen samt för kommunledningsförvaltningen. 

Ärendet 

Arbetsgivaren ska varje år göra en uppföljning av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet enligt (AFS 2001:1 § 11). Uppföljningen av 

arbetsmiljöarbetet ska göras för att undersöka att arbetsmiljöarbetet bedrivs 

enligt lagar och föreskrifter. HR-enheten ansvarar för uppföljningen som 

enligt Riktlinjen för hälsa och arbetsmiljö ska rapporteras till respektive 

nämnd samt samlat för hela kommunen till HR-råd, centrala 

samverkansgruppen och kommunstyrelsen.  

Uppföljningen har genomförts genom att alla chefer har fått svara på en 

enkät med 20 frågor. 66 av 79 chefer inom kommunen har besvarat enkäten. 

I beslutsunderlaget finns resultatet för hela kommunen samt 

kommunledningsförvaltningen.  

Arbetsmiljöarbetet blev minst sagt annorlunda under 2020 med anledning av 

Covid-19. Stort fokus har legat på att göra riskbedömningar med anledning 

av risk för smitta samt hantering av skyddsutrustning. Det kan till viss del ha 

påverkat det vanliga arbetsmiljöarbetet.  

Samlad bedömning hela kommunen 

Den samlade bedömningen är att Kramfors kommun till stor del har ett 

fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete som uppfyller kraven i 

Arbetsmiljölagen. Generellt kan sägas att arbetsmiljökartläggningar är ett 

förbättringsområde. En stor del av det systematiska arbetsmiljöarbetet byggs 

upp utifrån arbetsplatsträffen och där lyfts frågorna regelbundet på ett bra 

sätt.  

Samlad bedömning för kommunledningsförvaltningen 

Förvaltningen har till stor del ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.  

Under 2021 behöver ett fortsatt arbete göras för att implementera Stella för 
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anmälningar av tillbud och arbetsskador då det är en viktig del i det 

systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Måluppfyllelse 

Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete är grundläggande för att 

upplevas vara en attraktiv arbetsgivare.  

Samråd 

Uppföljningen diskuterades på centrala samverkansgruppen 2021-02-26. 

Beslutsunderlag 

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2020 – hela kommunen 

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2020 – 

kommunledningsförvaltningen 

Beslutet skickas till 

Mikael Gidlöf 
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§ 5 Dnr: KS 2021/124 

Handlingsplan – samverkan i praktiken 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Förslag till beslut 

Anta förslag till handlingsplan för samverkan i praktiken. 

Ärendet 

I kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021 är ett av uppdragen inom 

perspektivet medarbetare att upprätta en handlingsplan för att stödja 

verksamheten i att utveckla samverkansarbetet med utgångspunkt från 

samverkansavtalet.  

En väl fungerande lokal samverkan utgår från arbetsplatsen och ger 

medarbetare, fackliga företrädare och skyddsombud delaktighet och 

påverkansmöjlighet i beslutsprocesser om verksamheten och dess utveckling 

samt i arbetsmiljöarbetet. 

Samverkan bygger på bra och förtroendefulla dialoger där beslut har 

föregåtts av dialog, förslag från berörda och en önskan om att nå samsyn före 

beslut vilket leder till bättre underlag och ökad kvalité i verksamheten. 

En hållbar samverkanskultur över tid kräver gemensamt långsiktigt arbete 

och respekt för varandras roller och kompetens. Som ett led i att stärka det 

lokala samverkansavtalets gemensamma arbete har denna handlingsplan med 

förslag på identifierade utvecklingsområden tagits fram. 

Genom en god samverkan utvecklas möjligheten att uppnå målet inom 

perspektivet medarbetare att vara en attraktiv arbetsgivare med delaktiga och 

professionella medarbetare.  

Ekonomi och finansiering 

För uppdragen inom perspektivet medarbetare har en särskild satsning 

motsvarande 800 000:- gjorts i budget 2021. Insatser som genomförs under 

2021 ryms inom ramen för dessa medel. 

Samråd 

Förslaget till handlingsplan har diskuterats i HR-rådet 2021-02-19 samt i den 

centrala samverkansgruppen (CSG) 2021-02-26. De fackliga 

organisationerna var positiva till förslaget och framförde inga synpunkter på 

det.  
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Beslutsunderlag 

Förslag handlingsplan samverkan i praktiken – Kramfors kommun, 2021-02-

23 

Beslutet skickas till 

HR-enheten 

Respektive förvaltningschef 
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§ 6 Dnr: KS 2021/49 

Parkeringsförbud på Hällgumsgatan i Kramfors 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsen arbetsutskott 

Beslut 

1. Införa lokal trafikföreskrift om förbud att parkera på Hällgumsgatans 

västra sida (bilaga 1 kartbild) gällande en sträcka på 90 meter. 

2. Trafikföreskriften gäller från 2021-04-20. 

Ärendet 

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

trafikförordningen (1998:1276). 

Boende samt entreprenörer har inkommit med ett önskemål om att få införa 

parkeringsförbud på Hällgumsgatan vid garaget tillhörande Vesslan 1.  

Hällgumsgatan har en hastighet på 50 km/h med en bredd på 7,8m inklusive 

vägren. Då boende till fastigheterna parkerar utmed gatan vintertid blir den 

endast ca 4,5 meter bred eftersom plogvallen blir kvar på körbanan. Även 

sikten försämras in i kurvan till bostadsområdet Mården då det står fordon 

längs vägen. 

Det är många som ska samsas om gaturummet inte bara fordon utan även 

gående och cyklister som idag tvingas ut i gatan. 

Vinterväghållningen försvåras genom att man inte kan trycka ut snön då det 

står fordon längs vägen, vilket medför att väghållaren måste åka och städa 

undan snön som då är kvar efter att de har flyttat sina fordon. 

För att få en ökad trafiksäkerhet så bör man sätta ett parkeringsförbud enligt 

kartbild. 

Ekonomi och finansiering 

Kostnader för skyltning tas från befintligdriftbudget. 

Samråd 

Krambo Bostads AB Stefan Nyberg 

Örnfrakt Mattias Modin 
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Beslutsunderlag 

Kartbild Hällgumsgatan  

Remissvar från Polismyndigheten. 

Beslutet skickas till 

Krambo Bostads AB 

Tekniska avdelningen 

Polismyndigheten 
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§ 7 Dnr: KS 2021/134 

Hävande av lokal trafikföreskrift för parkering vid 

busstation. 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beslut 

Häva trafikföreskrift om parkering på vid gamla busstationen, Kramfors. 

Lagstöd 

10 kap 1 § andra stycket 13 och 3 § trafikförordningen (1998:1276). 

Ärendet 

Föreskriften om parkeringen som låg vid gamla busstationen ligger kvar i 

STFS, den rikstäckande databasen för trafikföreskrifter. Eftersom 

föreskriften inte är aktuell längre så bör den hävas. 

Då COOP etablerade sig där den gamla busstationen låg så försvann 

parkeringsplatsen som föreskriften hänvisar till och med det bör man häva 

den. 

Ekonomi och finansiering 

Inga kostnader för kommunen förutom för kungörelsen av föreskriften. 

Beslutet skickas till 

Tekniska avdelningen. 

Kommunstyrelsen. 

 

 


