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Produktionsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(10) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-15 
 

 

  
 
Plats och tid Kramfors kl. 14:00 – 14:10 

Beslutande ledamöter 
 

Rainor Melander (S), ordförande 
Camilla Öhresten (V), vice ordförande, 
Sofie Hellman (S) 
Kurt Larsson (S) 
Kerstin Frånlund (S) 
Curt Svensson (C) 
Peter Boman (SD) 
Örjan Edström (S), tjänstgörande ersättare  

Matts Söderberg (L), tjänstgörande ersättare 
 

Ej beslutande ersättare Anders Lindahl (S) 
 

 
 
 

Övriga närvarande Tjänstepersoner 
Beatrice Halén, nämndsekreterare 
Maria Hedman, förvaltningschef 
Peter Levin, chef tekniska avdelningen 
Per Gustafsson enhetschef VA-drift § 41 
Jaana Rummukainen, enhetschef kost § 41 
Rolf Westin, ekonom § 41 
Johan Kalander, enhetschef kost § 41 
Per-Åke Norin, chef IT-drift § 41 

 

 

Justerare Curt Svensson (C)  

Justeringens plats och tid Förvaltningen 

 
Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer § § 41 - 45 
 Beatrice Halén   

 Ordförande   
 Rainor Melander (S)  

 Justerare 
 
  

 Curt Svensson (C)   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Produktionsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-09-15 

Datum då anslaget sätts upp 2021-09-15 Datum då anslaget tas ned 2021-10-06 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningen Sista datum för överklagande 2021-10-06 
 

Underskrift   
 Beatrice Halén  
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Ärendelista 
§ 29 Dnr PN 2021/170 

Information och utbildning till nämnden .............................................. 3 

§ 30 Dnr: PN 2021/482 

Uppföljning av produktionsnämndens verksamhetsplan per 31 augusti 

2021 ................................................................................................... 4 

§ 31 Dnr: PN 2021/335 

Svar till revisorer-Uppföljande granskning avseende upphandling...... 6 

§ 32 Dnr: PN 2021/3 

Redovisning av delgivningar .............................................................. 9 

§ 33 Dnr: PN 2021/4 

Redovisning av delegationsbeslut .................................................... 10 
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§ 41  Dnr PN 2021/170 

Information och utbildning till nämnden 

Slutlig beslutsinstans 

Produktionsnämnden 

Beslut 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Nämnden tar del av nedanstående information:  

 Rolf Westin, ekonom, presenterar delårsuppföljning av nämndens 

ekonomi 

 Peter Levin, avdelningschef, informerar om matavfallhämtning 

med tvåfackskärl. 

 Maria Hedman, förvaltningschef, leder nämnden i ett gemensamt 

arbete kring verksamhetsplan 2022.  
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§ 42 Dnr: PN 2021/482 

Uppföljning av produktionsnämndens verksamhetsplan 

per 31 augusti 2021  

Slutlig beslutsinstans 

Produktionsnämnden 

Beslut 

Godkänna delårsrapport per 2021-08-31. 

Ärendet 

Produktionsnämndens verksamhet har under inledningen av verksamhetsåret 

blivit, som mycket annat, påverkade av pandemin. Omprioriteringar har 

gjorts och periodvis har sjukfrånvaron varit hög inom vissa verksamheter. 

Nämndens verksamheter har trots det gjort ett fantastiskt jobb med sina 

planerade aktiviteter, och många utav dem är redan nu helt uppfyllda.  

Den medarbetarundersökning som gjordes i slutet på 2020 visade ett positivt 

utfall. Inget tyder på att detta ska ha ändrats men årets undersökning kommer 

i likhet med ifjol först i slutet på året. Under första halvåret har 

enhetscheferna gjort mer frekventa uppföljningar av personalläget på sina 

respektive APT:er, vilket har resulterat i att eventuella insatser har kunnat 

göras på ett tidigt skede.  

Ekonomiskt lämnar Produktionsnämnden en prognos på +/- 0 tkr för helår 

2021. Prognosen grundar sig på att ansvar chef produktionsförvaltning ger 

ett litet överskott på +200 tkr på grund av lägre personalkostnader. 

Kostavdelningen lämnar en prognos på -600 tkr på grund av väsentligt lägre 

antal sålda portioner till Bildningsförvaltningen jämfört med budget. 

Tekniska avdelningen lämnar en prognos på +400 tkr främst på grund av 

högre försäljningsintäkter från skogen samt reavinst vid försäljning av del av 

Nordingrå-Mjällom 8:30 (Norrfällsviken). 

Ekonomi och finansiering 

Beslutet påverkar inte ekonomin. 

Samråd 

Inget samråd har förts. 
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Beslutsunderlag 

Delårsrapport per 2021-08-31 

Beslutet skickas till 

Revisionen  

Kommunstyrelsen 
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§ 43 Dnr: PN 2021/335 

Svar till revisorer-Uppföljande granskning avseende 

upphandling 

Slutlig beslutsinstans 

Produktionsnämnden 

Beslut 

Avge nedanstående svar till revisorerna. 

Ärendet 

Revisorerna har gjort en uppföljande granskning av den granskning av 

upphandling som gjordes 2017. 

De föreslår i denna rapport att Produktionsnämnden 

- Följer upp att riktlinjerna för upphandling efterlevs 

- Ser över delegationsordningen så att det finns en lämplig 

ansvarsfördelning gällande beslut för upphandling 

- Tar fram riktlinjer för uppföljning av genomförda upphandlingar 

- Säkerställer att upphandling sker enligt gällande regler 

Nedan framgår svar för respektive förslag  

- Följer upp att riktlinjerna för upphandling efterlevs 

Vi kan löpande följa inköp inom och utom avtal inom kostavdelningen. 

Åtgärder vidtas om underlaget motiverar det. Totalt under 2020 gjordes cirka 

3,7 procent av inköpsvärdet av produkter som inte finns på avtal. Inköpen 

gjordes dock av upphandlad leverantör och berodde i det flesta fall på att 

avtalad produkt inte fanns tillgänglig. 

För Tekniska avdelningen är värdemässigt den absolut största andelen inköp 

i upphandlade större tjänsteavtal som för snöröjning och renhållning. Dessa 

avtal följs upp både med egen personal och med invånarna. Dåligt utförd 

snöröjning resulterar i mängder med klagomål. Detsamma händer om 

soptunnor inte töms vid rätt tillfälle. Eventuella synpunkter framförs till 

leverantören i uppföljningsmöten eller i direktkontakter. 
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Uppföljning av inköp inom IT görs i den löpande ekonomiuppföljningen. 

Inköp som gjorts från andra leverantörer framgår tydligt. Mot bakgrund att 

sådana fakturor upptäcktes vidtog IT-avdelningen åtgärder i form av 

begränsningar av vilka som kan lägga beställning för några år sedan.  

Vi har således redan ett bra grepp om våra inköp. Det skulle ändå vara bra 

om det gick att få en löpande uppföljning som kunde läggas in i styrkorten 

om det kan göras med automatik. Kanske går det att åstadkomma en 

avstämning av leverantörer som vi handlat med en lista över upphandlade 

leverantörer. Om det är möjligt med enkla medel kommer vi att införa 

uppgift om det i styrkorten.  

 

- Ser över delegationsordningen så att det finns en lämplig 

ansvarsfördelning gällande beslut för upphandling 

Idag ska alla upphandlingar över 30 prisbasbelopp initieras av nämnden. Det 

motsvarar 1 428 000 kronor under avtalsperioden. För ett avtal på fyra år blir 

den årliga avtalskostnaden 357 000 kronor. Nämnden anser att det är en 

lämplig ansvarsfördelning gällande beslut för upphandling. 

- Tar fram riktlinjer för uppföljning av genomförda upphandlingar 

Av beskrivningen ovan framgår att utförande av avtal inom förvaltningen i 

många fall granskas av flera. 

När det gäller Kostavdelningen får vi dels synpunkter från dom som äter 

men framförallt kan våra kockar bedöma kvaliteten på råvarorna. I fjol 

exkluderade vi till exempel potatis från en lokal leverantör som inte hade 

tillräcklig kvalitet. 

Hur leverantörerna för snöröjning och renhållning utför sina uppdrag finns 

det många kontrollanter av.  

När det gäller IT är det också enkelt att avgöra om konsulten gjort de 

åtgärder som beställts. 

Dessutom får nämnden årligen ett underlag som visar alla större tjänsteavtal 

inklusive förvaltningens bedömning av hur det fungerar. Inga ytterligare 

åtgärder föreslås därmed för uppföljning av genomförda upphandlingar. 

 

- Säkerställer att upphandling sker enligt gällande regler 
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Som nämnts under första punkten kommer vi att undersöka om det är möjligt 

att införa en löpande uppföljning av leverantörer vi gör inköp av mot 

upphandlade leverantörer. 

När det gäller om utförande av avtalet följer de krav som ställs hänvisar vi 

till föregående avsnitt. 

Om förslaget istället avser om själva upphandlingsprocessen följer 

lagstiftningen prövas det rättsligt senast med upphandlingen av snöröjning 

och maskintjänster. Egen uppföljning av hur upphandlingar genomförs bör 

göras av Upphandlingsfunktionen. 

 

Ekonomi och finansiering 

Genomförandet av förslagen till beslut får endast marginell påverkan på 

ekonomin. 

Samråd 

Inget samråd har ansetts nödvändigt. 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport Uppföljande granskning upphandling, rapport 2021-04-14 

Beslutet skickas till 

Revisorerna 

Kommunstyrelsen 
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§ 44 Dnr: PN 2021/3 

Redovisning av delgivningar 

Slutlig beslutsinstans 

Produktionsnämnden 

Beslut 

Delgivningarna noteras till protokollet. 

Ärendet 

Följande delges nämnden för kännedom: 

Beslut Förändrad organisation för kommunledningsförvaltningen 

 Beslut Förändrad organisation för produktionsförvaltningen 

 Delegationsbeslut fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom 

Produktionsförvaltningen  

 Delegationsbeslut Produktion förvaltningens attestlista 2021-06-28 

 Delårsrapport per 2021-04-30 

 Kf 210621 § 38 Delårsrapport per 2021-04-30 

 Kf 210621 § 39 Årsbudget 2022 med flerårsplan 2023-2024 för Kramfors 

kommun  

 Kf 210621 § 48 Ansvarsfrihet för styrelse och nämnder för verksamhetsåret 

2020 för Kramfors kommun  

 Kf 210621 § 49 Ansvarsfrihet för Bildningsnämnden verksamhetsåret 2020  

 Kf 210621 § 50 Ansvarsfrihet för Välfärdsnämnden verksamhetsåret 2020  

 Mål- och resursplan 2022 med planåren 2023-2024 
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§ 45 Dnr: PN 2021/4 

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 

Delegationsbeslut Arrende 

 Delegationsbeslut avtalsservitut Docksta 5.90 

 Delegationsbeslut bilbingo Frånö IP 

 Delegationsbeslut delat sopkärl Geresta 2.18, Geresta 2.16  

 Delegationsbeslut delat sopkärl Nordingrå Mjällom 6.3 och 6.86 

 Delegationsbeslut delat sopkärl Häggvik 9.9, 6.12  

 Delegationsbeslut förvärv av fastigheten Bollsta 42.1 

 Delegationsbeslut jaktarrende på Kommunägd mark  

 Delegationsbeslut lägenhetsarrende Hammar 2.34, uppställning av bikupo 

 Delegationsbeslut lägenhetsarrende Vidablick 49 (1 sidor) 

 Delegationsbeslut nyttjanderätt laddstation Nordingrå Prästbord 1.185  

 Delegationsbeslut Nyttjanderätt, nedsättning av avgift för jakträttsupplåtelse  

 Delegationsbeslut nyttjanderättsavtal, Högakustenleden 

 Delegationsbeslut Tivoli Bengts nöjesfält 

 Delegationsbeslut vägavstängning Djuped 117 förfilminspelning 210823-

210826. A396.082.2021 

 Delegationsbeslut Yttrande Streetbasket-cup 

 Delegationsbeslut, yttrande angående upplåtande av offentlig plats för 

särskilda ändamål 

 elegationsbeslut utomhuskonsert Noraparken A402.155.2021 

 Nyttjanderätt avtalsservitut Nyland 1.34  

 Yttrande angående upplåtande av offentlig plats för särskilda ändamål, 

fordonsträff Ullånger 


