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§ 52  Dnr PN 2019/36 

Information 

Slutlig beslutsinstans 

Produktionsnämnden 

Beslut 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Nämnden har tagit del av följande informationspunkter: 

 Anna-Maria Berglund, enhetschef avfall och återvinning, informerar 
om hushållsnära insamling av avfall och förordningsändringen om 
insamling av matavfall från 2021. 

 Anders Jonsson, enhetschef vatten- och avloppsverk, informerar om 
Samverkansavtal med Box Whisky och Mondi kring 
spillvattenrening. 

 Lars‐Åke Loveten, IT-chef, berättar om digitaliseringsprocesser och 
om avdelningens förnyelse av debiteringsmodellen. Lars-Åke 
berättar även om en förestående flytt av IT-avdelningen till Vallen. 

 Stefan Billström, Förvaltningschef, informerar om detaljbudget, ny 
prognos och internkontrollplan. 
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§ 53 Dnr: PN 2019/367 

Arbetsbudget för 2020 

Slutlig beslutsinstans 

Produktionsnämnden 

Beslut 

Fastställa fördelningen av budgetramar enligt förslag i verksamhetsplanen 

Ärendet 

På det förra nämndsmötet den 17:e oktober fastställdes verksamhetsplanen 
för 2020. Vid det tillfället var inte budgeten helt genomarbetad på detaljnivå 
i varje enhet. Det arbetet är nu klart. I verksamhetsplanen finns en tabell som 
visar fördelningen på avdelningar samt enheter inom Tekniska avdelningen. 
Det finns också ett inrapporterat underlag på detaljnivå i systemet Hypergene 
för varje enhet som kommer att vara enheternas detaljbudget. Budget på den 
nivå ska ses som ett arbetsmaterial och enhetscheferna har mandat att ändra 
och göra omfördelningar med de begränsningar som följer av beslutade 
riktlinjer inom exempelvis personalområdet.  

Av tabellen skulle man kunna göra tolkningen att Kostavdelningen och IT-
avdelningen fått en utökad budget. Det som ser ut som en utökning är i 
själva verket en överflyttning av budgetutrymme från 3510 som är 
förvaltningschefens direkta budget. Under 2019 ligger chefslönerna samlade 
under 3510 men de läggs nu direkt på respektive ansvar. Motsvarande effekt 
uppstår inte för den Tekniska avdelningen eftersom personalkostnaderna 
fördelas ut genom bokföring under 2019.  

Den stora förändringen från 2019 är att avtal träffats om utökade hyror för 
Frånö tjänstecenter och dessa hyror har nu inarbetats i budgeten. Det syns i 
budget för avdelningschef tekniska som också har fått intäkter för 
skogsavverkning som flyttats från enhetschef för Gata och park. 
Nettobudgeten för enhetschefs Avfall har utökats vilket syns som en 
minskad nettointäkt. Ökade kostnader för återvinningscentral i Ullånger samt 
arbetet med kostnader för förberedelser inför nya krav på hantering av 
matavfall är de huvudsakliga förklaringarna till det. 

I budgeten ligger ett sparbeting på IT-verksamheten på 800 tkr. Betinget 
motsvarar två års höjningar av de interna priserna på övriga förvaltningar. 
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Priser som varit låsta och inte fått höjas 2019 eller 2020. Nämnden har 
behandlat frågan vid flera tillfällen förut senast i samband med hanteringen 
av delårsrapporten. Vid varje tillfälle har uppdraget till förvaltningen varit att 
verka för att få igenom avgiftshöjningar som speglar kostnadshöjningar. Det 
senaste beslutet var att ge uppdrag att ta fram förslag på en ny avgiftsmodell. 
Budgeten innebär ett krav på förvaltningsorganisationen att fortsätta arbetet 
med denna fråga.  

Driftbudget-ansvar 

Produktionsförvaltning       

Budget 2020       
  Budget helår 

2020  
Budget fg 
år 2019  

Avvikelse mot 
föregående budget  

35         Produktionsförvaltning 28 595 28 169 -425 
3500       Produktionsnämnd 444 435 -9 
3510       Chef, Produktionsförvalt. -1 020 121 1 142 
3511       IT-avdelning 772 -339 -1 111 
3512       Kostavdelning 5 683 4 192 -1 491 
3513       Teknisk avdelning 22 716 23 760 1 044 
Enheter inom Teknisk avdelning;       
35130      Avdelningschef, tekniska -4 686 -1 015 3 671 
35131      Enhetschef, avfall -3 982 -4 853 -871 
35132      Enhetschef,gata/park/väg 32 583 29 627 -2 956 
35133      Enhetschef, Vattenverk 
mm 

-19 729 -18 480 1 249 

35134      Enhetschef, Va-drift 18 529 18 480 -49 

Driftbudget-resursslag 

Resultaträkning       

Produktionsförvaltning Budget 2020       

Slag Budget helår 
2020  

Budget fg 
år 2019  

Avvikelse mot 
föregående budget  

Resultaträkning summa 28 595 28 169 -425 
3          INTÄKTER/INKOMSTER -215 059 -210 651 4 408 
4          MATERIAL,UTRUSTN 31 297 30 988 -309 
5          PERSONAL 61 517 60 409 -1 108 
6          ENTREPRENADER,HYROR  88 873 85 974 -2 899 
7          ÖVRIGA TJÄNSTER 27 231 26 576 -655 
8          AVSKRIVNINGAR 27 764 27 692 -72 
9          INTERNA RÄNTOR 6 971 7 181 210 
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Investeringsbudget fastställd av fullmäktige 

Produktionsnämnden Investeringsbudget 
2020-2022, Tkr 

2020 2021 2022 

IT 
   

IT, reinvesteringar byte vart 4:e år 2 000 2 000 2 000 

Servrar och SAN m.m. 800 800 800 

Skrivare 750 750 750 

Nätverk 400 400 400 

Övriga investeringar AS400 m.m. 100 100 100 

Delsumma IT 4 050 4 050 4 050 
    

Kosten 
   

Kost, byte köksutrustning 150 150 150 
    

Fastighet 
   

Yttertak Kupol 
   

Investeringar i egna fastigheter 500 500 500 

Markförvärv 100 100 100 

Höga Kusten Airport, målning terminalbyggnad / 
fönster 

   

Delsumma Fastighet 600 600 600 
    

Gata och Park 
   

Ombyggnad och beläggning av gator och vägar,  3 000 4 000 4 000 

Övriga investeringar infrastruktur, parker och 
lekplatser 

  
4 000 

Gång- och cykelvägar, trafiksäkerh 450 450 
 

Parker och planteringar 350 350 
 

Parktraktor 
   

Lekplatser  900 900 
 

Gågatan Limsta 500 4 000 
 

Hagaparken inkl VA åtgärder 1 500 
  

Upprustning rännstensbrunnar 350 350 
 

Gumåsvägen 
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Viaduksgatan Nyland 2 500 
  

Folkets Hus/Park 
   

Delsumma Gata o Park 9 550 10 050 8 000 
    

Vatten och avlopp 
   

Omläggning och sanering VA-ledningar 3 000 3 000 3 000 

Styr och övervakning ledningsnät 1 000 1 000 1 000 

Avloppspumpstationer ombyggnad 1 000 1 000 1 000 

Komplettering mindre avloppsanläggningar 500 500 500 

Klockestrand ARV 
   

Ullånger ARV 
   

Angsta VV, ny intagsledning 
   

Nylands avloppsreningsverk 
   

Åtgäder för att möta ålägganden Miljö o Bygg VV 1 000 1 000 1 000 

Åtärder för att möta ålägganden Miljö o Bygg ARV 2 000 2 000 2 000 

Investering enligt VA-fond beslut 6 000 6 000 6 000 

Mindre arv komponent 3 
   

Nylands avloppsreningsverk (tilläggsbudget 2019) 
   

Delsumma Vatten och avlopp 14 500 14 500 14 500 
    

Avfall 
   

ÅVC Höga Kusten (tilläggsbudget 5.540) 0 
  

Högberget reningsanläggning 2 000 
  

Ny byggnad för återbruk 600 
  

Ny byggnad för mellanlagring 2 000 
  

Carport personal 
   

Delsumma Avfall 4 600 0 0 
    

Summa Produktionsnämnd 33 450 29 350 27 300 
    

Malmbergskajen 6.500 Tkr saminvest med Mondi 2019-2020 
  

Ekonomi och finansiering 

Ej relevant. Ärendet handlar om fördelning av nämndens budgetram. 
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Måluppfyllelse 

Ej relevant. Verksamhetsplanens övriga delar som har betydelse för 
måluppfyllelse har redan beslutats. 

Samråd 

Frågan är väl beredd i förvaltningens tjänstemannaorganisation med stöd av 
kommunledningsförvaltningens ekonomer.  

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan för Produktionsnämnden år 2020 

Beslutet skickas till 

Revisorerna 
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§ 54 Dnr: PN 2019/469 

Internkontrollplan för Produktionsnämnden 2020  

Slutlig beslutsinstans 

Produktionsnämnden 

Beslut 

Anta internkontrollplan för produktionsnämnden 2020 

Ärendet 

Nämnderna ska årligen utfärda regler och anvisningar för den egna interna 
kontrollens organisation, utformning och funktion, årligen fastställa 
internkontrollplan samt följa upp och vidta åtgärder för att säkra ansvaret 
inom intern kontroll. Grund för planering och prioritering av 
internkontrollens omfattning utgörs av en riskbedömning av verksamheten 
som görs utifrån riskanalyser.  

Utifrån den samlade riskbedömningen prioriteras tillsynsåtgärder inför 
kommande budgetår i en internkontrollplan som nämnden ska fastställa.  

Nämnden ska behandla uppföljningen av intern kontroll i samband med 
delårsuppföljning och årsredovisning 

Ekonomi och finansiering 

Beslutet att genomföra internkontroll har ingen direkt ekonomisk 
konsekvens. Eventuella åtgärder ska genomföras inom nämndens budgetram. 

Måluppfyllelse 

Internkontroll är ett verktyg för att säkerställa kommunens mål Kramfors 
kommun har en tydlig ekonomistyrning och god kontroll. 

Beslutsunderlag 

Internkontrollplan Produktionsnämnden 2020, dnr PN 2019/469 

Beslutet skickas till 

Revisionen 
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§ 55 Dnr: PN 2019/201 

Ekonomisk prognos efter oktober 

Slutlig beslutsinstans 

Produktionsnämnden 

Beslut 

Godkänna prognosen 

Ärendet 

I delårsrapporten per augusti fanns en prognos som för nämnden som helhet 
summerade till ett väntat överskott på 500 tkr. En uppföljning med ny 
prognos har gjorts baserad på utfall till och med oktober. Den bedömning 
som gjordes i delårsrapporten ligger fast i den nya prognosen. Intäkter från 
deponimassor på Högbergsdeponin har minskat efter augusti delvis beroende 
på driftstopp i Mondis fabrik men även på mindre massor från annat håll. 
Trots det håller vi fast vid den lämnade prognosen. Det nya avtalet med 
Krambo/ Kramfast om hyrestäckning för investeringar i Frånö tjänstecenter 
kommer att ge viss positiv effekt redan 2019. Den positiva effekten kan 
balansera en del av bortfallet av intäkter för deponimassor om bortfallet 
skulle visa sig varaktigt. 

För övriga verksamheter föranleder inte uppföljningen några ändringar när 
det gäller den ekonomiska prognosen. 

Prognosen finns som tabell i bilaga. 

Ekonomi och finansiering 

Uppföljningen visar att nämnden kommer att kunna klara verksamheten 
inom tilldelad budgetram i år.  

För att säkert klara ekonomisk balans även nästa år behöver åtgärder vidtas 
inom IT-verksamheten. Externa avtal med kommunala bolag och förbund 
håller på att omförhandlas. Verksamheten ses över av externa konsulter. 

Om bortfallet av intäkter för deponimassor visar sig varaktigt behöver mer 
åtgärder vidtas. En ny bedömning av det kommer att göras i samband med 
den första prognosen för 2020 efter februari.  



 

Produktionsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(26) 
Sammanträdesdatum 

2019-12-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Måluppfyllelse 

Uppföljningen med prognos är en aktivitet som genomförs för att nämnden 
ska uppfylla kommunfullmäktiges mål inom ekonomiområdet som är att ha 
en tydlig ekonomistyrning och god kontroll.  

Samråd 

Samråd behövs inte för nämndens interna uppföljning. 

Beslutet skickas till 

Revisorer 

Kommunstyrelsen 
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§ 56 Dnr: PN 2019/475 

Förbättrad tillgänglighet Högberget 

Slutlig beslutsinstans 

Produktionsnämnden 

Beslut 

Uppdra till enheten för Avfall och återvinning att öka öppettider vid 
Högbergets ÅVC, företrädesvis under våren.  

Ärendet 

Besöksfrekvensen på Högberget ökar markant på våren efter att snön smält 
bort. Under flera års tid har antalet kunder varit mycket högt vid extra öppet 
under Kristi himmelfärdsdag och fredagen efter Kristi himmelsfärdsdag. 
Under 2019 beslutades att utöka öppettiden med extra öppet även lördagen 
innan Kristi himmelfärdsdag för att öka tillgängligheten. Trots detta var 
antalet kunder mycket högt under Kristi himmelfärdshelgen vilket gör att vi 
föreslår att utöka öppettiderna under Kristi himmelfärdsdag till kl 09.00 – 
15.45 och lördagsöppet under varje lördag i maj (kl 09.00 – 15.45). Även 
lördagsöppet under varje lördag (09.00–13.00) och eventuellt kvällsöppet 
under onsdagar i juli (07.00–18.45) föreslås. Innan faktiska öppettider kan 
fastslås måste en facklig förhandling genomföras.  

Ekonomi och finansiering 

Kostanden för detta kommer att påverka Avfall och Återvinnings budget. 
Beroende på hur mycket som ändras vad gäller öppettider kan kostnaderna 
ökas. Kostnaderna finansieras med hjälp av avfallstaxan. Initialt kommer 
påverkan vara liten och ryms inom budget. 

Måluppfyllelse 

Åtgärden ligger i linje med hållbarhetsmålen. 

Samråd 

Facklig förhandling måste till innan precisa förändringar sker. 

Beslutet skickas till 

Tekniska avdelningen 

Enheten för Avfall och återvinning 
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§ 57 Dnr: PN 2019/476 

Prioriterade slyröjningsåtgärder 2020 

Slutlig beslutsinstans 

Produktionsnämnden 

Beslut 

Arbetsmarknadsenheten ”Ris&Flis” ges i uppdrag att slyröja utpekade 
områden under barmarksperioden 2020.  

Ärendet 

Kramfors kommun tekniska avdelningen har under ett flertal år slyröjt 
marken mellan väg och vatten på sträckan mellan Klockestrand och Nyadal. 
Sträckan har ett stort turistiskt värde och har tidigare blivit utsedd till 
Sveriges vackraste vägavsnitt. Slyröjningen har utförts av 
Arbetsmarknadsenheten och har varit återkommande vart annat eller vart 
tredje år. Arbetsmarknadsenheten har även tecknat avtal med privata 
markägare efter sträckan eftersom kommunen inte är markägare. 

Kramfors kommun äger ett smalt markområde i Norrfällsviken mellan 
pizzerian och Fiskafänget mellan väg och vatten som behöver röjas för att se 
städat ut. Turistströmmen är som alla vet mycket intensiv i området varje 
sommar och insatsen bör därför utföras varje år.  

Söder om Svanö gamla färjeläge i Knäfta har Kramfors kommun mark som 
visar älven från Rv 90. Området avverkades för ca 10 år sedan och har 
slyröjts en gång efter det. Under 2020 bör området slyröjas för att inte växa 
igen och skapa vegetation som inte är hanterbar.  Markområdet är 
klassificerat som industrimark och finns således inte med i kommunens 
produktiva skogsbestånd.  

Ekonomi och finansiering 

Åtgärden ryms i befintlig budget för Gata och Park-enheten 

Samråd 

Samråd har skett med arbetsmarknadsenheten 
Beslutet skickas till 
Tekniska avdelningen 

Enheten Gata Park 
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§ 58 Dnr: PN 2019/300 

Svar på medborgarförslag om 
Insektshotell/insektsvatten 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

1. Arbetsmarknadsenheten ges i uppdrag att tillverka insektshotell 
under vinternsäsongen 2019-2020 för utplacering i parkområden 
under våren 2020. 

2. Avslå medborgarförslagets önskan om anläggande av insektsvatten. 

Ärendet 

Stefan Lindkvist har i ett medborgarförslag framställt önskemål om 
uppsättning av ”Insektshotell och Insektsvatten” i ett stort antal i Kramfors 
kommun. Lindkvist har som motivering av sitt förslag att insektsdöden är ett 
hot mot mänsklighetens fortlevnad.  

Insektshotell är enkla att tillverka och utan någon egentlig tillveknings eller 
driftskostnad. Insektshotell kan se ut på många olika sätt men 
grundprincipen är att det är mängder av små håligheter som insekterna kan 
krypa in i till exempel en bunt med vassrör.  

Arbetsmarknadsenheten är tillfrågade om tillverkning under vintern och 
uppsättning i parkområden under våren vilket dom har svarat ja till. 

Insektsvatten är svårare att upprätthålla en god standard på eftersom vattnet i 
små skålar avdunstar och kräver daglig tillsyn under sommaren. Ett 
insektsvatten är en skål eller ett fat helst med färgade kulor i som attraherar 
insekterna. 

 I Kramfors finns färskt vatten i stor mängd och på olika platser som 
Herberts stråle och fontänen på gågatan vilket vi får se motsvara anlagda 
insektsvatten.  
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Ekonomi och finansiering 

Ingen egentlig kostnad eftersom insektshotellen kommer att tillverkas vid 
brist på andra arbetsuppgifter eller vid otjänlig väderlek för utejobb. 

Måluppfyllelse 

Medborgarförslaget uppfyller viljeinriktningen för hållbarhet. 

Samråd 

Samråd har förts med Arbetsmarknadsenheten för tillverkning. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 

Beslutet skickas till 

Stefan Lindkvist 

Tekniska avdelningen 

Arbetsmarknadsenheten 
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§ 59 Dnr: PN 2019/376 

Medborgarförslag gällande att återvinning och 
källsortering vid återvinningsstationen i Nordingrå 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Medborgarförslaget avslås. 

Ärendet 

I medborgarförslaget framförs synpunkter på att återvinningsstationen i 
Nordingrå var skräpig med förpackningar som låg utanför de överfulla 
containrarna. Allra värst var problemet gällande glasförpackningarna. 
Förslagsskrivaren anser att kommunen måste värna om sina invånare, 
turisterna och miljön och anpassa servicen på återvinningsstationen efter 
säsong. Förvaltningen har informerat förslagsställaren om att det inte är 
kommunen som har ansvar för återvinningsstationerna och hänvisat honom 
till ansvarig organisation, Förpacknings- och tidningsinsamlingen, som 
också besvarat hans frågor.  
 
Medborgarförslaget innehåller även synpunkter på att återvinningsstationen i 
Nordingrå är svår att hitta och att det inte finns några skyltar fram till 
återvinningsstationen.  Det finns inget kommunalt ansvar gällande skyltning 
till återvinningsstationer men efter att synpunkten inkommit har kommunen 
satt upp en ny skylt som ska göra det lättare att hitta till 
återvinningsstationen i Nordingrå.  

Ekonomi och finansiering 

Den enda kostnad som kommer till är skyltkostnader. Den kostnaden bärs 
inom budget av avfall och återvinningsenheten. 

Beslutet skickas till 

Tekniska avdelningen 

Enheten för avfall och återvinning 
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§ 60 Dnr: PN 2019/481 

Utökning av verksamhetsområde för VA 

Slutlig beslutsinstans 

Produktionsnämnden 

Beslut 

Fastställa utökning av verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten 
enligt omfattning i separat bilaga. 

Ärendet 

Vattentjänstlagen § 6 stipulerar att VA-huvudmannen skall fastställa ett 
verksamhetsområde och dess gränser för den allmänna VA-anläggningen. 
Kommunen skall fastställa verksamhetsområdet för varje enskild 
vattentjänst. Det skall således finnas ett separat verksamhetsområde för 
dricksvatten, spillvattenavlopp och dagvattenavlopp.  

Inom verksamhetsområdet är kommunen skyldig att ordna med den 
vattentjänst som verksamhetsområdet avser. Det är av stor vikt att ajourhålla 
aktualiteten i verksamhetsområdets gränser eftersom det är endast inom 
gällande verksamhetsområde som vattentjänstlagen, de allmänna 
bestämmelserna för vatten- och avloppstjänster och VA-taxan gäller. Vidare 
gäller att inom verksamhetsområdet är fastighetsägare avgiftsskyldiga för 
respektive vattentjänst.   

Beslutsunderlag 

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 

Beslutet skickas till 

Teknisk chef 

Enhetschef VA-verk 
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§ 61 Dnr: PN 2019/486 

Samråd för bostadsnära insamling av förpackningar 
och tidningar 

Slutlig beslutsinstans 

Produktionsnämnden 

Beslut 

Anta svaret till Förpacknings och tidningsinsamlingen (FTI) utifrån det så 
kallade samrådet. 

Ärendet 

Regeringen har beslutat om förordningsändringar (Miljö- och 
energidepartements promemoria 2018-03-19) om producentansvaren för 
förpackningar och returpapper samt kommunernas insamling av matavfall. 
Detta ska leda till enklare, mer lättillgängliga och rationella 
insamlingssystem för hushållen.  

För att säkerställa att ambitionshöjningen är genomförbar i praktiken anger 
regeringen att insamlingssystemen ska erbjuda fastighetsägaren kostnadsfri 
borttransport och genomföra detta om inte fastighetsägaren avböjer. Den 
som äger en bostadsfastighet ska underlätta för insamlingssystemet att 
transportera bort förpackningsavfall och returpapper. Kravet på bostadsnära 
insamling förtydligas genom att det anges att insamlingen kan ske i nära 
anslutning till fastigheten (kvartersnära). Det blir även möjligt att ta hänsyn 
till fler omständigheter vid bedömningen av om det är skäligt att göra 
undantag från kravet på bostadsnära och kvartersnära insamling. Regeringen 
förtydligar att den som vill lämna förpackningsavfall och returpapper till 
systemet ska kunna göra det enkelt. 

Enligt förordningarna ska TIS (Tillståndspliktigt insamlingssystem) som 
regel erbjuda borttransport från bostadsfastigheter för vanligt förekommande 
förpackningsavfall och returpapper, antingen bostadsnära eller kvartersnära. 
Från 2021 ska 60 procent av Sveriges hushåll ha insamling av förpackningar 
och returpapper i anslutning till bostaden. 2025 ska alla hushåll ha det. 

När det utökade producentansvaret börjar gälla 2021 blir huvudregeln att fler 
hushåll ska få hämtning av förpackningar och returpapper på samma sätt 
som för restavfallet (vanliga hushållssopor) eller i nära anslutning till 
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hushållet. Det nya systemet bygger på insamling av någon aktör som har ett 
tillståndspliktigt insamlingssystem (TIS) för förpackningsavfall och/eller 
returpapper. Tillstånd söks hos och beviljas av Naturvårdsverket enligt regler 
och i enlighet med krav i respektive förordning om producentansvar. 

När det gäller insamling av förpackningsavfall och returpapper kan 
kommunerna samla in förpackningsavfall och returpapper på uppdrag av de 
tillståndspliktiga insamlingssystemen. Bestämmelserna innebär att 
kommunerna har rätt (så kallad kommunal kompetens) att samla in utsorterat 
förpackningsavfall och/eller returpapper om det görs på uppdrag av någon 
som driver ett tillståndspliktigt insamlingssystem. Kommunernas möjligheter 
att samla in sådant utsorterat avfall begränsas genom de nya förordningarna.  

Kostnaderna för det här systemet ska bäras av producenterna till fullo. Vare 
sig enskilda eller kommunen ska belastas med kostnader för detta. Eftersom 
kommunens möjligheter för engagemang är uppdragsavtal måste kommunen 
se till att de får full kostnadstäckning för sina åtaganden eftersom det annars 
skulle vara fråga om ett otillåtet nyttjande av kommunala skattemedel 
(avgifter) genom ett otillåtet stöd till den som driver insamlingssystemet.  

För att FTI ska kunna bli TIS måste FTI samråda med kommunerna. För 
Kramfors del har samrådet skett genom att en youtubefilm har skickats samt 
att vi ska svara på ett antal frågor som FTI tycker sig ha behandlat i filmen. 

Nedan följer de kommentarer Kramfors kommun avser att ge FTI. 
(Fetmarkeringen är de frågor som FTI vill ha svar på efter samrådet.) 

Start samrådsprotokoll (sammanfattat) 

FTI:s utförliga redogörelse för hur systemet ska organiseras och 
drivas 

Kramfors kommun anser att en digital presentation (film) är en 
envägskommunikation och inte kan räknas som ett samråd. I filmen fanns 
ingen redogörelse specifikt för hur hänsyn ska tas till Kramfors kommuns 
speciella omständigheter utan endast en generell presentation.  

FTI:s utförliga redogörelse för hur systemet ska samordnas med 
övriga insamlingssystem och kommunens 
renhållningsskyldigheter, 

Enligt vår mening uppfylls inte kraven i förordningen för Kramfors 
kommun. Förslaget ger inte ett system med bostadsnära insamling eftersom 
flera fraktioner inte ska samlas in bostadsnära. Förslaget med så kallade 



 

Produktionsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(26) 
Sammanträdesdatum 

2019-12-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

singelstationer uppfyller enligt vår mening inte kravet på att vara 
kvartersnära. Vidare har andra kommuner som FTI haft direkta samråd med 
fått veta att FTI planerar ett litet kärl med månadstömning för de fraktioner 
man faktiskt tänker sig att samla in bostadsnära. Det finns därmed en 
uppenbar risk att dessa fraktioner istället läggs i kommunens behållare med 
mer frekvent tömning.   Information är ett ansvar för både kommunen och 
TIS men den direkta informationen till fastighetsägare är TIS ansvar. Det är 
viktigt att i dialog klargöra vad som behöver samordnas med kommunens 
allmänna avfallsinformation. Kommer de boende i flerbostadshus som idag 
har fastighetsnära insamling av 5 förpackningsslag få sämre service än idag?  

Eftersom endast restavfall samlas in i Kramfors kommun och kommunen är 
ålagd att från 1 januari 2021 erbjuda insamling av matavfall fanns det stora 
förhoppningar om att FTI vid samråden skulle velat föra en dialog om hur en 
samordning av mat- och restavfall skulle kunna samordnas med 
förpackningar och tidningar på bästa sätt. Eftersom ingen dialog har förts 
och FTI också meddelar i filmen att de inte avser att påbörja någon 
bostadsnära insamling i Kramfors kommun förrän 2025 så måste Kramfors 
kommun påbörja insamlingen av matavfall utan samordning med 
förpackningar och tidningar. FTI presenterade först ett system med två kärl 
med två fack men enligt ett nyhetsbrev daterat 2019-11-18 har FTI ändrat 
detta till ett nytt förslag på lösning med insamling av tre materialslag i ett 
tvåfackskärl. Ett fack för pappersförpackningar och ett fack där metall och 
plastförpackningar blandas. Kramfors kommun anser att detta frångår 
principen om att den högsta utsorteringsgraden fås om materialslagen 
sorteras ut vid källan och förordar inte sammanblandning av olika 
materialslag. Enligt Naturvårdsverkets vägledning (s 11 första stycket) är ett 
system där avfallsinnehavaren inte sorterar ut förpackningsavfall och 
returpapper från annat avfall, utan lämnar detta avfall i en blandad fraktion 
till insamlingssystem som sedan eftersorterar avfallet, tillåtet.  

FTI:s redogörelse för vilka dispenser, tillstånd och lov som finns 
eller ska sökas för verksamheten, 

Vi har tagit del av ovanstående och har inga synpunkter (sätt kryss i rutan 

om ja) ☐ Vi har tagit del av ovanstående och har följande synpunkter: 

I den digitala presentationen presenterar FTI ingen redogörelse för vilka 
dispenser, tillstånd och lov som ska finnas eller sökas för verksamheten. 
Kramfors kommun ställer sig frågande till den servicenivå som FTI 
presenterar. Kramfors är en glesbefolkad kommun och önskar att alla 
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medborgare i kommunen ska få samma service gällande insamling av 
förpackningar och tidningar som för insamling av mat- och restavfall. Om 
endast 75% i tätort ska få närmare än 400 m till singelstationerna kommer 
inte bostadsnära innebära någon stor skillnad jämfört med dagens 
insamlingssystem med enbart återvinningsstationer.  

Bygglovsplikten är inget som kommunen kan påverka eller påskynda utan 
måste åligga FTI att ta fram underlag för. 

Önskemål avseende insamling:  
Har kommunen övriga önskemål avseende insamling av 
förpackningsavfall och returpapper? 
Vi önskar regelrätta samråd till att börja med. Där vi för en dialog och alla 
punkter i förordningen gås igenom och diskuteras specifikt för Kramfors 
kommun. Vi önskar ett integrerat system. Det system som presenteras 
lämnar de kommunala fraktionerna restavfall och matavfall utanför en 
gemensam lösning. Vi anser inte att förslaget följer förordningarna och att 
alla fraktioner ska samlas in bostadsnära. Vi anser att frågan gällande 
ersättning för mellanlagring vid ÅVC etc är obesvarad.  Den föreslagna 
tonersättningen kommer med största sannolikhet inte att ge kostnadstäckning 
i vår kommun och kommuner med liknande geografi. Vi kan därför inte gå 
in som uppdragstagare vilket i sig gör det svårt att åstadkomma ett integrerat 
system. 

Hänsyn i framtida plan- och byggprocesser:  
På de formella samråd som hålls fysiskt diskuteras hur kommunen och FTI 
kan verka för att få gehör hos plan- och byggnadsansvarig nämnd i 
kommunen, detta för att hänsyn i kommande plan- och byggprocesser som 
behöver tas för lösningar för insamling av förpackningsavfall och 
returpapper ska förordas.  
Finns det något som ni redan i det här skedet ser att ni kan bistå 
med när det gäller hänsyn i plan och -bygglovsprocessen? 
Nej, vi anser inte att POD-kartan med de planerade singelstationerna är 
tillräcklig information. Vi anser att FTI har tid på sig innan den planerade 
starten i Kramfors kommun 2025 att återkomma med bättre förslag, mer 
information och också ansöka om de tillstånd som krävs.   
Övriga synpunkter: 
Vi menar att det FTI presenterat inte lever upp till förordningens krav på 
ökad service med bostadsnära insamling. Vi anser vidare att den sena starten 
år 2025 som är fyra år efter det att kommunen måste ha en lösning för 
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insamling av matrester gör att kommunen måste investera i egna lösningar 
utan möjlighet till samplanering för ett gemensamt system. Kramfors 
kommun saknar också redogörelse för lösningar gällande verksamheternas 
förpackningsavfall. Eftersom Kramfors kommun kommer att vara tvungna 
att hitta en egen lösning för hämtning av restavfall och matavfall (ingen 
insamling idag) från och med 1 januari 2021 och inte har någon hämtning av 
hushållsavfall i egen regi kommer nya avtal behöva tecknas. På grund av 
detta ser vi inte något värde med att kommunen sedan 2025 står som 
mellanhand gällande tecknande av avtal gällande bostadsnära insamling av 
förpackningar och tidningar. Det är dock viktigt för FTI att vid det senare 
tillfället 2025 då tar hänsyn till det redan implementerade systemet gällande 
insamling av mat- och restavfall. Kramfors kommun vill att medborgarna 
ska få ett enkelt bostadsnära system för alla fraktioner och att det ska vara 
lätt att göra rätt så att högsta möjliga miljönytta uppnås.  

Slut samrådsprotokoll 
Kommentarer till samrådet/svaren på FTI:s frågor och förslag. 

I flera stycken kan man kritisera det samråd som varit. Samrådet har som 
beskrivits handlat om att vi ska titta på en film som i första hand beskriver 
hur utomordentligt duktiga FTI tycker att de är. Kommunen har erbjudits att 
själva stå för arbetet och att FTI då kan vara med och finansiera insamlingen 
till en fast kostnad som inte speglar de lokala förutsättningarna i Kramfors. 
Ersättningen utgår från att vi kan lösa problemet åt FTI till en erbjuden 
schablon som inte kommer vara tillräcklig i Kramfors kommun eftersom alla 
inte bor på samma ställe. Varför ska Kramfors kommun erbjuda något som 
enligt FTI ligger minst fem år bort och som inte medför en minskad kostnad 
eller en ökad service för hushållen i kommunen? FTI har också mitt under 
pågående samråd ändrat sig och föreslår nu ett nytt system för insamling. 
Istället för att FTI har två separata kärl vid varje fastighet har man nu 
föreslagit ett tvådelat extra kärl. Man tänker samla in plast och metall som ett 
avfallsslag och sedan sortera. Det innebär inte att man hushållsnära samlar in 
de avfallsslag som är tänkt, alltså alla sex fraktioner med tidningar, plast, 
metall, papper, ofärgat glas och färgat glas. 

I det stora hela betyder det att Kramfors kommun själv måste utveckla ett 
system för att samla in matavfall och restavfall. Den långa tiden innan FTI 
börjar samla in i Kramfors gör också att avfallsmängderna inte minskar 
automatiskt utan kommunen måste fortsätta samla in hushållsavfall och 



 

Produktionsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(26) 
Sammanträdesdatum 

2019-12-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

påbörja matavfallsinsamlingen under lång tid innan FTI bemödar sig om att 
aktivt vara med i avfallsinsamlandet. 

Ekonomi och finansiering 

Svaret till FTI kommer inte kosta något utöver den tid som tjänstepersoner 
lägger på detta och den kostnaden ryms inom budget. 

Beslutsunderlag 

Samrådsprotokollet 

Beslutet skickas till 

Tekniska avdelningen 

Enheten för avfall och återvinning 
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§ 62 Dnr: PN 2019/491 

Förändrad sammanträdesplan för 2020- 
Produktionsnämnden 

Slutlig beslutsinstans 

Produktionsnämnden 

Beslut 

Anta förslag om förändring i sammanträdesplanen för 2020. 

Ärendet 

Produktionsnämndens ordförande föreslår att sammanträdesplanen för 
produktionsnämnden förändras enligt följande: 

Nytt sammanträdesdatum - PN: 3 juni. 

Avboka följande mötesdatum - PN: 27 maj. 

Tider för mötet följer samma rutin som vid övriga möten för 
Produktionsnämnden. 

Beslutet skickas till 

Nämndadministrationen 
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§ 63 Dnr: PN 2019/110 

Redovisning av delgivningar 

Slutlig beslutsinstans 

Produktionsnämnden 

Beslut 

Delgivningarna läggs till handlingarna.   

Ärendet 

Följande delges nämnden för kännedom: 

1. Delårsrapport 2019 

2. Kf 191028 § 137 Delårsrapport för Kramfors kommun 2019-08-31 

3. Granskning av kompetensförsörjning och sjukskrivningar 
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§ 64 Dnr: PN 2019/68 

Redovisning av delegationsbeslut 

Slutlig beslutsinstans 

Produktionsnämnden 

Beslut 

Lägga delegationsbesluten med godkännande till handlingarna.  

Ärendet 

Produktionsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och 
tjänstemän enligt delegationsbestämmelser antagna av produktionsnämnden. 
Dessa beslut ska redovisas till produktionsnämnden, men redovisningen 
innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa besluten. Däremot står 
det produktionsnämnden fritt att återkalla lämnad delegering. 

Översikt delegationsbeslut 

1. Delegationsbeslut nyttjanderätt del av Nyland 5.19 
2. Delegationsbeslut fastighetsarrende del av Gistgårdsön 1.2 
3. Delegationsbeslut lägenhetsarrende del av Hammar 2.34 
4. Delegationsbeslut försäljning av Blästa 3.11 
5. Delegationsbeslut försäljningsrätt del av Frånö 16.25 
6. Delegationsbeslut försäljning av avverkningsrätt Hammar 2.34 
7. Delegationsbeslut försäljning avverkningsrätt Nyland 5.19 
8. Delegationsbeslut intrång på fastigheterna Fiskja 6.1 och Fiskja 16.6 
9. Delegationsbeslut intrång på fastighet Limsta 18,18 
10. Delegationsbeslut intrång på fastighet Limsta 18,5 
11. Delegationsbeslut lägenhetsarrende del av Svanö 1.37 
12. Delegationsbeslut lägenhetsarrende Noringdå-Mjällom 4.32 
13. Delegationsbeslut intrång på fastighet ÖD.10.158 och ÖD 10.160 
14. Värderingsprotokoll ÖD 10.160 
15. Delegationsbeslut  Global strike for Climate, Torget, Kramfors, 

2019-11-29. A584.022.2019 
16. Delegationsbeslut om Försäljning av avverkningsrätt Nordvik 4.2 
17. Delegationsbeslut beslutsattestanter från och med 19-11-01 
18. Beslutsattestlista Produktionsnämnd från och med 2019-11-01 

 


