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§ 107 Dnr: KS 2020/376 

Ansökningar för övrigt stöd – hösten 2020 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslut 

1. Bevilja bidragsutbetalningar med 224 000 kronor enligt upprättat 

förslag. Medel tas ur Samhällsavdelningens budget för övrigt stöd. 

2. Bidraget beslutas med utbetalningsvillkor att fakturakopior redovisas 

till fritidsenheten, Samhällsavdelningen. 

Ärendet 

Enligt bidragsnormer för övrigt stöd inom Kramfors kommun kan bidrag 

utgå till särskilda ändamål såsom för inköp av inventarier, underhåll och 

förbättringar av föreningsägda lokaler och anläggningar. Bidragets storlek 

prövas från fall till fall inom ramen för anvisade medel och bidraget kan 

högst uppgå till 50 procent av ansökt bidrag. 

Det har inkommit nio ansökningar från olika föreningar. Denna 

ansökningsomgång beviljas samtliga ansökningar med motiveringen att de 

ligger väl i linje med kommunstyrelsens mål och svarar upp mot de ställda 

kriterierna i upprättad tjänsteföreskrift samt riktlinje för övrigt stöd. 

Förening       Sökt belopp                Beviljas 

Föreningsarkivet Västernorrland  1 kr på invånare 6 000 kr 

Ullångers Hembygdsförening 88 000 kr 28 000 kr 

Världsarvsledens vänner 100 000 kr 30 000 kr 

Nordingrå Båtklubb 192 000 kr 35 000 kr 

På Fjället 30 000 kr 10 000 kr 

Klockestrands Båtklubb 250 000 kr 40 000 kr 

Kramfors Brukshundsklubb 300 995 kr 40 000 kr 

Docksta Bordtennisklubb 54 000 kr 20 000 kr 

Kramfors Ridklubb 36 500 kr 15 000 kr 

 

Ekonomi och finansiering 

Kostnaden om 224 000 kronor tas ur Samhällsavdelningens budget och 

belastar verksamhet 53543. 
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Måluppfyllelse 

Beslutet bidrar till måluppfyllelse för kommunstyrelsens mål; 

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. 

Samråd 

Samråd har skett med tekniska avdelningen och ekonomiavdelningen. 

Beslutsunderlag 

Inkomna ansökningar från respektive förening. 

Beslutet skickas till 

Samhällsavdelningen 

Tekniska avdelningen 

Ekonomiavdelningen 

Respektive förening 
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§ 108 Dnr: KS 2020/431 

Beslut om samråd för nytt bostadsförsörjningsprogram 

för Kramfors kommun  

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Beslut 

1. Godkänna samrådshandlingen.  

2. Skicka ut samrådshandlingen för samråd under perioden 2 oktober – 

13 november 2020.  

Ärendet  

Enligt Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje 

kommun upprätta riktlinjer för planeringen av bostadsförsörjningen i 

kommunen. Planeringen ska syfta till att främja en långsiktigt hållbar 

bostadsförsörjning som skapar förutsättningar för att alla människor ska leva 

i goda bostäder. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst innehålla 

följande uppgifter: 

 

1. Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling 

av beståndet. 

2. Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta 

mål. 

3. Hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta 

nationella och regionala mål, planer och program som 

är av betydelse för bostadsförsörjningen. 

 

Ovanstående punkter ska grundas på en analys av den demografiska 

utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda 

grupper och marknadsförutsättningar. Lagen om kommunernas 

bostadsförsörjningsansvar anger även att kommunen i planeringen ska 

samråda med berörda kommuner och ge länsstyrelsen, aktören med ansvar 

för regionalt tillväxtarbete i länet och andra regionala organ tillfälle att yttra 

sig. 

 

 

I Kramfors kommun har riktlinjer för bostadsförsörjning utgjorts av ett 

bostadsförsörjningsprogram. Det senaste bostadsförsörjningsprogrammet har 
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dock löpt ut då dess programperiod sträckte sig mellan åren 2016-2019. 

Samhällsavdelningen har fått i uppdrag att upprätta ett nytt 

bostadsförsörjningsprogram för åren 2020-2024. Detta arbete har bedrivits i 

samråd med kommunens samtliga förvaltningar och Krambo. En 

samrådshandling till ett nytt bostadsförsörjningsprogram för åren 2020-2024 

har upprättats.  

 

Måluppfyllelse 

Beslutet att sända ut handlingen för samråd svarar i sig inte till något 

kommunalt mål. Beslutet kan indirekt kopplas till och verka för perspektivet 

Kramforsbon och inriktningsmålet En god livsmiljö, som kan anses vara 

nära förknippade med en god planering av kommunens 

bostadsförsörjningsarbete.  

 

Beslutsunderlag 

Kramfors kommuns bostadsförsörjningsprogram 2020-2024, 

samrådshandling. 

Missiv, samråd av förslag till nytt bostadsförsörjningsprogram för Kramfors 

kommun 2020-2024 

Beslutet skickas till 

Samhällsavdelningen 

Miljö- och byggavdelningen 

Välfärdsförvaltningen 

Bildningsförvaltningen 

Krambo 

Kommunfullmäktiges gruppledare 


