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§ 41

Dnr PN 2019/36

Information
Slutlig beslutsinstans
Produktionsnämnden
Beslut
Lägga informationen med godkännande till handlingarna.
Ärendet
Nämnden har tagit del av följande informationspunkter:

Justerandes sign



Osman Saidabdala, Barnrätt-och ungdomsdemokrati samordnare,
informerar om barnkonventionen som blir svensk lag från årsskiftet.



Peter Höglund, Fordonssamordnare, och Peter Levin, chef tekniska
avdelningen, informerar om Kramfors kommuns bilpark och möjliga
vägval för framtiden.



Stefan Billström, förvaltningschef, informerar om delårsbokslutet och
det ekonomiska läget.



Stefan Billström, förvaltningschef, informerar om verksamhetsplanen
för 2020.



Malin Rydmark, ny enhetschef på ekonomienheten presenterar sig
för nämnden.

Utdragsbestyrkande
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§ 42

Dnr: PN 2019/201

Delårsrapport 2019
Slutlig beslutsinstans
Produktionsnämnden
Beslut
1. Godkänna delårsrapporten
2. Uppdra till förvaltningschefen att senast under första halvåret 2020
presentera förslag till en ny avgiftsmodell för IT
Ärendet
IT är en verksamhet med ökande krav och förväntningar. Låsta priser har
gjort att kraven inte kan mötas med ökade resurser. IT har därför svårt att
möta alla behov som finns. En översyn av verksamheten pågår med externa
konsulter.
Inom avfall och återvinning står vi inför stora förändringar. Närmast väntar
krav på att hantera matavfall från 2021. Samma år ökar kraven på
förpackningsindustrin att göra insamlingen hushållsnära. Det kommunala
bolaget Härnösand Energi och Miljö AB-HEMAB undersöker
förutsättningarna för en investering i utökad kapacitet i sin befintliga
anläggning. Om investeringen genomförs finns förutsättningar för
energiutvinning samt återvinning av näringsämnen i matavfallet i vårt
närområde.
Inom övriga områden har verksamheten rullat på utan stora förändringar.
Inom kostverksamheten fortsätter införandet av alltmer ekologiska livsmedel
i linje med de nationella klimatmålen.
Sammanfattningsvis indikerar uppföljningen att vi kommer att ha utfört de
flesta aktiviteter och uppfyllt de flesta mål som finns i verksamhetsplanen.
Det görs inom beslutad budgetram.
Ekonomi och finansiering

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

Uppföljningen visar att 12 utav 14 av nämndens mål och aktiviteter bedöms
kunna uppnås respektive utföras.
Samråd

Samråd behövs inte för nämndens interna uppföljning.
Beslutsunderlag
Delårsrapport
Beslutet skickas till
Revisorer
Kommunstyrelsen
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§ 43

Dnr: PN 2019/367

Verksamhetsplan för år 2020
Slutlig beslutsinstans
Produktionsnämnden
Beslut
1. Verksamhetsplanen för 2020 fastställs.
2. Uppföljning av verksamhetsplanen görs i samband med delårs- och
årsbokslut
3. Fördelningen av detaljbudget och investeringar tas på nästa
nämndssammanträde.
Ärendet
Enligt riktlinjen för styrning och ledning ska nämnderna besluta om en
verksamhetsplan inför kommande verksamhetsår. Planen utgår från den
budget som kommunfullmäktige beslutade om i november 2018. I budgeten
finns fyra kommunövergripande perspektiv och ett antal
kommunövergripande mål.
De fyra perspektiv som styrmodellen utgår från är:
 Kramforsbon
 Processer
 Medarbetare
 Ekonomi
Produktionsnämndens verksamhetsplan ska bidra till att kommunen når de
kommunövergripande målen. Planen innehåller förutom mål och indikatorer
även en fördelning av rambudgeten.
Förslaget till verksamhetsplan har tillkommit på följande sätt. Nämnden fick
information om styrmodell och startade arbetet med en workshop på sitt
sammanträde den 13:e juni. Syftet med workshopen var att ta fram önskemål
om aktiviteter och mål. Resultatet av workshopen sammanställdes och
användes av tjänstemannaorganisationen som utarbetade ett utkast till
verksamhetsplan under sommaren. Resultatet av workshopen och utkastet till
verksamhetsplan presenterades under informationspasset i nämndens
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2019-10-17
Produktionsnämnden

sammanträde den 12:e september. Nämndsledamöterna fick därefter
ytterligare tio dagar på sig att inkomma med synpunkter och önskemål.
Verksamhetsplanen ska följas upp i samband med delårsrapporten (augusti
2019) och vid årets slut.
Ekonomi och finansiering

Verksamhetsplanering görs för att få störst nytta med de medel som satsas.
Budgeten överensstämmer med den ram fullmäktige beslutat om.
Måluppfyllelse

Verksamhetsplanen är förvaltningens viktigaste verktyg för att nå
kommunfullmäktiges mål.
Samråd

Samråd har förts i samband med diskussion av enskilda aktiviteter men
planen i sin helhet är en fråga för nämnden.
Beslutsunderlag
Verksamhetsplan för år 2020
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Revisorerna

Justerandes sign
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§ 44

Dnr: PN 2019/364

Utökning av verksamhetsområde för VA, Hammar och
Lo
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
Anders Jonsson
Enhetschef VA-verk
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§ 45

Dnr: PN 2019/365

Investeringsfond och taxejusteringar – VA
verksamheten 2020-2022
Slutlig beslutsinstans
Kommunfullmäktige
Beslut
1. Ny taxa antas för Kramfors kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning och gäller från och med 1 januari 2020
2. Revidera projekt i investeringsfond
Ärendet
Stora delar av vatten- och avloppsverksamheten i Sverige står inför
omfattande och kostsamma utmaningar nu och i framtiden, detta för att
kunna säkra dricksvattenleveransen och spill- och dagvattenavledningen på
ett säkert och miljömässigt bra sätt, samt att klara de ökade
myndighetskraven och inte minst klimatförändringarna.
Kramfors är inget undantag. Kommunen har en VA-verksamhet som är
omfattande i förhållande till nuvarande invånarantal med många
anläggningar och långt ledningsnät. Förnyelsebehoven kommer att öka i allt
högre takt på grund av anläggningarnas ålder vilket innebär ökade kostnader.
Vi kan konstatera att befolkningen i Kramfors kommun idag inte prioriterar
samma bostadsorter som traditionellt varit mest attraktivt i kommunen. Dels
finns det ett ökat behov av bostäder sjönära/havsnära dels verkar många
föredra att bo i den största tätorten i kommunen.
Det finns områden idag där vi inte har tillräckligt stor kapacitet på
vattensidan och även områden där vi har överkapacitet. Genom att anlägga
förbindelseledningar mellan dessa områden kan vi bygga bort problemet och
utnyttja de resurser vi har på ett effektivt sätt.
Redan nu måste det till en välgrundad gissning för var vi behöver utöka vårt
VA-område så att rätt resurser används för att bygga rätt inför framtiden.
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En översyn av avgifterna har genomförts baserade på förväntade
kostnadsförändringar till följd av en förändrad kostnadsbild för VAverksamheten som kan förväntas under 2020.
I PM dat 2015-03-01 över vatten och avloppsverksamheten i Kramfors
kommun finns nuvarande och framtida utmaningar belysta. PM är till stora
delar fortfarande giltigt även om vissa förändringar skett.
Enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster kan överskottsmedel
inom VA-verksamheten reserveras för framtida nyinvesteringar som
kommer hela VA-kollektivet till godo. Detta skall ske genom avsättning till
en särskild investeringsfond. Avsättningarna skall avse bestämda åtgärder
som redovisas i en fastställd investeringsplan av vilken skall framgå
beräknad kostnad för åtgärderna. Det ska även redovisas när medlen avses
tas i anspråk och upplysningar som behövs för att avsättningens storlek ska
kunna bedömas. Någon bestämd tidsgräns skall inte gälla i lagen men
normalt skall inte åtgärderna ligga mer än tio år framåt i tiden. Om medlen
inte kommer till användning ska de återföras till den löpande redovisningen.
Investeringsfonden måste vara ett dynamiskt dokument eftersom tiden ibland
gör att andra prioriteringar kan uppstå. Desto längre in i framtiden vi är ju
svårare är det att ha helt rätt i prioriteringslistan. Investeringsfonden är också
beroende av att vi kan höja avgiften i motsvarande grad såsom de generella
kostnadsökningarna är.
Beslutet skickas till
Kommunsekreterare
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§ 46

Dnr: PN 2019/366

Utredning av möjliga vägar att förändra nuvarande
fordonsflottas sammansättning utifrån miljömål
Slutlig beslutsinstans
Produktionsnämnden
Beslut
Tekniska avdelningen får i uppdrag att beskriva hur den nuvarande
fordonsflottan kan förändras utifrån nationella och kommunala miljömål.
Ärendet
Idag pågår en stor diskussion hur vi kan bidra till att reducera
växthusgasutsläpp i våra olika verksamheter. Tekniska avdelningen förvaltar
och beställer fordon till all verksamhet som rör kommuns användning av
bilar och arbetsfordon. Idag används moderna bilar men andelen rena
miljöbilar är låg. För att reducera växthusgasutsläpp bör utredning beakta
olika former av bränsle men också olika typer av fordon. Idag finns ett antal
krav på fordonen som används utifrån användaraspekter och kanske andra
krav utifrån miljöaspekter. Dessa olika aspekter bör också belysas.
Drivmedel, motortyp och infrastruktur (befintlig och framtidsinriktad) ska
också belysas. Utredningen sak kunna ligga till grund för en framtida policy
vad gäller fordonstyp och fordonsanvändning.
Utredningen ska göras tillsammans med samhällsavdelningen.
Utredningen ska kunna presenteras i början av nästa år.
Ekonomi och finansiering

Utredningen sker med interna resurser och kommer betyda prioriteringar av
arbetsuppgifter.
Samråd

Samråd har skett med samhällsavdelningen
Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen

Justerandes sign
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§ 47

Dnr: PN 2019/368

Renhållningstaxa 2020
Slutlig beslutsinstans
Produktionsnämnden
Beslut
Den nuvarande taxan förblir oförändrad 2020
Ärendet
Kommunen har en renhållningstaxa för hämtning av hushållsavfall och
slamtömning. Den reglerar avgifter för olika typer av hämtning avseende
tex kärlstorlek och hämtningsintervall samt olika typer av slamtömning.
För 2020 finns det anledning att lämna taxan oförändrad eftersom vissa
kostnader som fanns med i beräkningen för 2019 inte har börjat gälla ännu.
Exempelvis har inte ÅVC i Ullånger kommit så långt i processen som det
var tänkt. Detta betyder att de beräknade driftkostnaderna för året är lägre än
budgeterat. För 2020 kan därför taxan förbli oförändrad.
Tabell 1 För det vanligaste hushållet kvarstår avgifterna på samma nivå som
2019.
Taxa 2018 (kr)
525

Taxa 2019 (kr)
676

Viktavgift omräknad till årskostnad vid 20
kg avfall tömt 26 ggr/år

702

949

Kärlavgift 190 liter inom 1,6 m från
stannställe
Summa

460

460

1687

2085

Grundavgift en- och tvåfamiljshus

Beslutsunderlag
Taxehöjningen för 2019 beslutad 2018.
Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen

Justerandes sign
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§ 48

Dnr: PN 2019/347

Aktualiseringsbeslut gällande renhållningsföreskrifter
och förlängning avfallsplan för Kramfors kommun
2020-2021
Slutlig beslutsinstans
Kommunfullmäktige
Beslut
Nämnden beslutar att renhållningsföreskrifter 2015-2019 antagna av
kommunfullmäktige 2015-02-23 aktualiseras och förlängs till 2021-12-31
och avfallsplan för Kramfors kommun 2015-2019 förlängs till 2021-12-31.
Ärendet
Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en gällande renhållningsordning
som antagits av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen består av en
avfallsplan och föreskrifter för avfallshanteringen. Nuvarande plan är giltig
tom 2019-12-31. Avfallsplanen ska innehålla mål och åtgärder för att
förebygga och hantera det avfall som kommunen ansvarar för, och för övrigt
avfall i kommunen i den utsträckning kommunen kan påverka detta. I
avfallsplanen bör alla hitta stöd för hur man ska kunna bidra till en minskad
miljöpåverkan från avfallshanteringen.
Det kommer att ske stora förändringar inom området för avfall och
återvinning de närmaste åren på grund utav att regeringen i juni 2018
beslutade om ett förtydligat producentansvar för förpackningar och tidningar
samt obligatorisk insamling av matavfall. Från och med 1 januari 2021 ska
producenter eller tillståndspliktiga insamlingssystem samla in förpackningar
och returpapper från minst 60% av alla bostadsfastigheter. Från och med den
1 april 2025 ska insamling ske från alla bostadsfastigheter som inte avböjt
borttransport (45§ förpackningsförordningen och 14§
returpappersförordningen). Kommunen ska senast den 1 januari 2021
tillhandahålla ett system för att samla in utsorterat matavfall från hushåll och
transportera bort det separat (15a§ avfallsförordningen).
Efter genomgång av nuvarande avfallsplan med utsedd referensgrupp (PN
2019/31 §10) är slutsatsen att många av de framtagna målen och åtgärderna
fortfarande är aktuella och ej genomförda.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

13(18)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-10-17
Produktionsnämnden

På grund av de kommande förändringarna inom avfallsområdet och att de
framtagna målen fortfarande är aktuella och ej genomförda föreslås därför
kommunfullmäktige att renhållningsföreskrifter för 2015-2019 (antagna av
kommunfullmäktige 2015-02-23) aktualiseras och förlängs till 2021-12-31
och avfallsplan för 2015-2019 (antagna av kommunfullmäktige 2015-02-23)
förlängs till 2021-12-31.
Ekonomi och finansiering

Inga kostnader, behov av finansiering eller ekonomiska konsekvenser
eftersom nuvarande plan förlängs.
Måluppfyllelse

Beslutade mål och aktiviteter kommer fortsatt att vara styrande om nu
gällande renhållningsföreskrifter och avfallsplan förlängs. Möjligheten att
uppfylla de redan beslutade målen ökar därmed.
Samråd

Möte 2019-06-03 med utsedd referensgrupp för arbete med avfallsplanen.
Beslutsunderlag
Renhållningsföreskrifter och avfallsplan för 2015-2019 (antagna av
kommunfullmäktige 2015-02-23).
Beslutet skickas till
Kommunsekreterare
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§ 49

Dnr: PN 2019/363

Nybyggnation av gång och cykelväg Björknäs –
Kramfors ridskola
Slutlig beslutsinstans
Produktionsnämnden
Beslut
Tekniska avdelningen, enhet gata/park ges uppdraget att bygga ca 550 meter
gång och cykelväg från före detta Björknäs sjukhem till Kramfors ridskola.
Ärendet
Bygget av ett nytt ridhus i Björknäs har precis startat. Verksamheten riktar
sig till stor del till boende i Kramfors centrala delar vilket gör att det varje
dag, går och cyklar, många personer ut till ridskolan efter Bergomsvägen.
Bergomsvägen har i dagsläget både trottoar och belysning fram till
sjukhemmet, efter sjukhemmet och fram till ridskolan finns varken trottoar
eller belysning.
I samband med rivning av sjukhemmet kommer det frigöras fyllnadsmassor
av betongkross som lämpar sig väl som underbyggnad på en gc-väg. Av den
orsaken har tanken kommit att bygga en fortsättning ut till ridskolan med
gång och cykelväg Sträckningen är tänkt från sjukhemmet ut till ridskolan
mellan Kyrkviken och skogskanten, se bilaga ett.
Samtidigt som schakten sker förbereds belysning genom att gräva för kabel
och fundament. Om ekonomiskt utrymme finns monteras även stolpar och
armatur i samband med att gc-vägen slutförs.
Gc-vägen blir också en del av den naturstig som är planerad att inrama
Kyrkviken där sträcka ett och två är under slutförande.
Ekonomi och finansiering

Det finns idag medel för detta projekt från Kommunledningsförvaltningen.
Måluppfyllelse

Åtgärden ligger väl i linje med hållbarhetstanken liksom de mål som pekar
på god tillgänglighet
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Samråd

Samråd har skett med samhällsavdelningen, Miljö och byggavdelningen
samt med kommunledning.
Beslutsunderlag
Bilaga ett, karta.
Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-10-17
Produktionsnämnden

§ 50

Dnr: PN 2019/109

Redovisning av delgivningar
Slutlig beslutsinstans
Produktionsnämnden
Beslut
Delgivningarna läggs till handlingarna.
Ärendet
Följande delges nämnden för kännedom:
1. Kf 190923 § 118 Svar på medborgarförslag om differentierad VAtaxa
2. Kf 190923 § 119 Svar på medborgarförslag om inköp av
rullstolsgunga till central lekplats i Kramfors

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-10-17
Produktionsnämnden

§ 51

Dnr: PN 2019/67

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 Avtalsservitut Kramfors Å 7.3 och Kramfors
Östby 18.1
2. Delegationsbeslut Firande av korsdag-majbrasa Flogsta 190927190928
3. Delegationsbeslut lägenhetsarrende Bollstamo 1.85
4. Delegationsbeslut lägenhetsarrende del av Docksta 5.129
5. Delegationsbeslut manifestation för klamatet med tal,
musikframträdande
6. Delegationsbeslut nyttjanderätt del av Lunde 2.74
7. Delegationsbeslut penninginsamling Radiohjälpen 190912-200912
8. Delegationsbeslut upplåtelse av jakträtt på hjort
9. Delegationsbeslut överlåtelse lägenhetsarrende Limsta 18.294

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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