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Verksamhetsplan produktionsnämnden 2021 

1 Inledning  
Varje nämnd ska årligen anta en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen ska 
innehålla nämndmål som baseras på de kommunövergripande mål som 
kommunfullmäktige slagit fast i kommunens budget i juni. Till varje 
nämndmål kopplar verksamheterna adekvata aktiviteter och mätetal för att 
bidra till måluppfyllelsen. Nämnderna ska anta sina verksamhetsplaner för 
kommande verksamhetsår senast i november. Verksamhetsplanerna delges 
kommunstyrelsen. 

Målstyrningens delar 

Målstyrning är kommunfullmäktiges verktyg att svara upp till de krav 
kommunallagen ställer om god ekonomisk hushållning. Målstyrningens 
innehåll beskrivs och beslutas årligen i kommunens budget. Resultaten i 
målstyrningen följs upp i kommunens delårsredovisning och årsredovisning.  
Tanken är att en röd tråd ska löpa från visionen och kommunfullmäktiges 
mål ner till enheternas aktiviteter. Det ska alltså finnas en tydlig relation 
mellan det arbete som utförs inom de olika nämnderna, de 
kommunövergripande målen och visionen.  

 
 

Vision 

Visionen är det mest övergripande nivån i styrmodellen.  Visionen är en 
önskan om hur det ska vara ett leva, arbeta och besöka Kramfors kommun i 
framtiden. Visionen ska inspirera och vara vägledande för den kommunala 
organisationens färdriktning. Kommunfullmäktige beslutar om visionen.  
 
Perspektiv 

Kramfors kommuns målstyrning innehåller fyra perspektiv i år men bara tre 
perspektiv från och med 2021. Perspektivet processer ingår fortsättningsvis i 
perspektivet kramforsbon. Perspektiven är strategiska områden som 
kommunen anser vara extra viktiga att arbeta med för att nå fram till 
visionen.  
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Inriktningsmål och kommunövergripande mål  
 
Till varje perspektiv finns ett inriktningsmål som sammanfattar essensen i 
perspektivet och anger färdriktning. Till detta kopplas kommunövergripande 
mål.  
 

Den röda tråden 

De kommunövergripande målen är utgångspunkt för Kommunstyrelsen, 
Bildnings-, Produktions- och Välfärdsnämnden, när de därefter fastställer 
sina budgetar med mål och mått. Respektive förvaltning och verksamhet 
utarbetar i sin tur mål, mått och aktiviteter som utgår från styrelses eller 
nämnds budget. Därmed skapas en röd tråd mellan de överordnade målen i 
budgeten, nämndernas budget och de konkreta aktiviteter som är nödvändiga 
att utföra i respektive verksamhet för att nå de mål som den politiska 
ledningen fastställt.  

2 Nämndens uppdrag 
Produktionsnämnden ansvarar för kommunens skyldigheter att ordna 
vattenförsörjning och avlopp enligt vattentjänstlagen, att sköta hämtning av 
hushållsavfall enligt miljöbalken samt sköta renhållning enligt lagen med 
särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.  

Nämnden har också ett ansvar att följa andra lagar och förordningar som 
ligger inom nämndens verksamhetsområde, till exempel Barnkonventionen. 

Nämnden ansvarar också för egna fastigheter inklusive att samordna 
kommunens egna och hyrda lokaler, kommunens avfallsanläggning, 
kommunens kök, kommunens vägnät samt kommunens IT-system.  

Nämnden ansvarar för arbetsmiljöfrågor inom sina ansvarsområden enligt 
arbetsmiljölagen och fastställda riktlinjer. Nämndens förvaltande organ, 
produktionsförvaltningen, är organiserad på följande sätt: 
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Nämndens ansvar innefattar: 

Vatten- och avlopp 

- Förvalta och utveckla kommunens vatten- och avloppsanläggningar. 

Renhållning, avfall och återvinning 

- Avfallsplanering enligt miljöbalken. 

- Hämtning av avfall under kommunalt avfall enligt 15 kapitlet i 
miljöbalken.  

- Renhållning av torg, gator etc. enligt lag om gaturenhållning.  

Vägar  

- Förvalta och utveckla kommunens vägnät. 

- Ge bidrag till vägföreningar i kommunen. 

Kommunens fastigheter 

- Förvaltning och utveckling av kommunens fastigheter. 

- Skötsel av kommunens skogsbestånd. 

- Drift och skötsel av parker, lekplatser och kommunens naturreservat. 
Offentlig utsmyckning. 

- Köp, försäljning, byte och avtal om fastighetsreglering, allt inom av 
fullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande 
belopp och villkor i övrigt. 

- Arrendera ut, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunens fasta 
egendom. 

- Ordna servitut, ledningsrätt och nyttjanderätt i fastigheter med annan 
ägare. 
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- Bevaka kommunens intressen vid fastighetsbildning, 
fastighetsbestämning, gemensamhetsanläggningar och enskilda 
vägar. 

- Se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls.  

- Att medge utsträckning, nedsättning, dödning och sammanföring av 
inteckningar samt utbyte av pantbrev. 

Lokaler 

- Underhålla och förvalta kommunens fasta egendom. 
- Samordna lokalanvändningen för den gemensamma 

kommunkoncernen  
- Ordna lokaler för kommunal verksamhet  
- Drift och underhåll av kommunens lokaler samt av tillhörande mark 

och anläggningar  
- Övriga tekniska uppdrag från andra nämnder i dess egenskap av 

fastighetsanvändare  
- Samordna och verkställa kommunens byggnads- och 

anläggningsverksamhet vid nyproduktion samt större om- och 
tillbyggnationer. 

- Ge bidrag till samlingslokaler. 

Kost 

- Verka för en god kosthållning i kommunens verksamheter. 

- Ansvara för kommunens matproduktion.  

- Driva tillagningskök, serveringskök mm. 

IT 

- Drift, förvaltning och utveckling av system och nätverksmiljö. 

- Support till medarbetare.  

- Hantering av centrala behörigheter.  

- IT-strategiskt stöd till verksamheterna i deras arbete. 

- IT-säkerhet. 

Övrigt 

- Ansvarar för trafikfrågor och verkar för en tillfredsställande 
trafikförsörjning. 

 

En stor del av de aktiviteter som utförs är en del av grunduppdraget och 
årligen återkommande. Detta tas inte upp till beslut i verksamhetsplanen.  
 
Exempel på aktiviteter i grunduppdrag är;  

- Julprydnader i samarbete med köpmän och handlare i ungefär samma 
omfattning som föregående år 
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- Planteringar genomförs i den omfattning som medges av budget 
- Belysning och skyltar åtgärdas i den omfattning som medges av 

budget 
- Verka för att matråd införs på alla skolor  
- Utbildning i klimatsmart mat för kostenhetens personal 
- Tillhandahålla näringsriktig skolmat enligt Livsmedelsverkets 

rekommendationer 
- Minska matsvinnet 
- Jobba vidare med klimatsmarta matsedlar 
- Jobba vidare med att införa livsmedel med fair-trade märkning 
- Regelbunden ekonomiuppföljning 
- Jobba vidare med att förbättra åtkomsten till portalen via mobil och 

externa datorer 
 

3 Nuläges- och omvärldsanalys 
Nämndens första verksamhetsår var 2019. Rutiner för rapportering och 
styrning håller på att utvecklas och finna sina former men mer arbete 
återstår. 
 
Inom området för avfall och återvinning pågår en omställning till ett mer 
hållbart samhälle. Inom förvaltningen pågår förberedelser för att möta nya 
lagkrav när det gäller hantering av avfall under kommunalt avfall enligt 15 
kapitlet i miljöbalken. En miniminivå är separering av matavfall. Men 
lagkrav ställs även på producenterna av förpackningar att de ska göra 
insamlingen  bostadsnära. Det mest rationella vore sannolikt att insamlingen 
görs i ett och samma system. Nyligen beslutades det dock att kravet på 
införandet förskjuts ända till 2024. Ett annat exempel på omställningen är att 
alltfler deponier (soptippar i äldre språkbruk) avslutas. Det gör att deponin 
på Högberget får ta emot sådant som annars skulle lagts på andra deponier. 
Eftersom vi tar ut avgift för det bidrar den effekten positivt till nämndens 
ekonomi. Vi vet dock att även Högbergstippen har en begränsad återstående 
livstid. Vi vet också att det kommer att krävas mer insatser till betydande 
kostnader för att rena det vatten som sipprar ut från deponin. Vi kan därför 
inte räkna med denna positiva ekonomiska effekt på lång sikt. 
 
Inom VA-området pågår en uppdatering av verksamhetsområden till dagens 
situation. Det handlar i de flesta fall om att lyfta in fastigheter som redan de 
facto hanteras som om de låg inom området. Det blir därmed inga 
förändringar för de enskilda fastighetsägarna. En översyn och anpassning av 
skyddsområden runt våra vattentäkter kommer att behöva göras.  
 
Inom gata/ park området har det under flera år pågått anpassningar till realt 
krympande budgetar. Under 2020 gjordes en extern genomgång av gatunätet 
med en bedömning av underhållsbehov. Det finns nu en planering av insatser 
prioriterade utifrån status på respektive väg. Insatser för hela 12 miljoner 
skulle behöva genomföras omgående och därefter skulle den årliga insatsen 
behöva höjas med några miljoner. 
 
Inom fordonsförvaltningen finns det stora förväntningar om en omställning 
till teknik som ger mindre eller inget klimatavtryck. Under 2020 gjordes en 
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utredning som visar att vi både tjänar ekonomiskt och miljömässigt på att 
byta ut bilparken från en fossildriven till en som drivs av el och biobränslen. 
Produktionsnämnden har inte beslutanderätt om det. Därför pågår nu 
framtagande av nya riktlinjer från fullmäktige som ska leda dit. 
 
Inom kostavdelningen har intäktsbortfallet på grund av Corona varit 
påtagligt. Det gör att prognosen pekar på ett underskott för 2020. Utöver 
intäktstappet har avdelningen fått tagit merkostnader för insatser som 
förvaltningarna önskat såsom matlådor för gymnasieelever och anpassningar 
av serveringsanordningar. Det finns ett nationellt mål om att ha 60 % 
ekologiska livsmedel 2030. Detta mål ger avtryck i nämndens 
verksamhetsplan samt i avdelningens löpande verksamhet. Priserna som 
beslutas i samband med hanteringen av budget har varit låsta i många år och 
kommer att vara det för år 2021 också. Ser vi några år framåt kommer ett 
minskande portionsantal att sätta ytterligare ekonomisk press. Med den 
decentraliserade produktionsstruktur som kosten har blir det svårt att göra 
kostnadsanpassningar neråt åtminstone på de mindre enheterna eftersom en 
minibemanning krävs oavsett portionsantal.  
 
Det i närtid mest trängande ekonomiska problemet är obalans mellan 
resurser och behov samt förväntningar inom IT-området. Även här är 
priserna låsta såväl 2019, 2020 som 2021. Redan 2019 hade vi underskott. 
Dessutom finns det behov och förväntningar vi inte kan tillgodose. Under 
2019 anlitade vi konsulter för att ta fram ett underlag till beslut om fortsatt 
inriktning på verksamheten. Ett viktigt förslag i rapporten var att utarbeta en 
förvaltningsmodell som tydligt anger hur support, förändringar och nya 
behov ska hanteras. Den nyinrättade digitaliseringsenheten under 
kommunstyrelsen kommer att bidra till de åtgärder som behöver genomföras. 
 
Utöver det som är specifikt för varje enhet har följande tre 
samhällsförhållanden stor påverkan på nämnden redan och den påverkan de 
utövar kommer inte att minska inom överskådlig tid.  
 

• Snabb utveckling inom IT-området. ”Digitalt först” är statens mål. E-
tjänster som invånarna använder istället för fysiska blanketter är 
exempel på det. Nästa steg är att föra över informationen i e-tjänsten 
in i de verksamhetssystem som används utan manuell hantering. 
Vidare finns ambitionen att ersätta all fysisk kommunikation med 
digital. Utvecklingen inom artificiell intelligens går snabbt. Det finns 
redan applikationer som kan användas i kommunal verksamhet och 
fler kommer. Produktionsnämnden ska inte leda utvecklingen men 
har som uppdrag att se till att IT-avdelningens produktionsförmåga 
kan möta de krav som utvecklingen ställer. 

 
• Kommunens ekonomi är i obalans även om 2020 går bättre tack vare 

engångsbidrag från staten för pandemin.. Det skapar ett tryck nedåt 
på nämndens budgetram. För de tjänster som avgiftsfinansieras 
internt kost, IT och bilar innebär det ett tryck nedåt på priserna.  

 
• Hållbarhetsfrågor har alltmer kommit i fokus i samhällsdebatten. 

Kramfors kommun har en uttalad hög ambitionsnivå inom 
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hållbarhetsområdet. För nämnden kommer det att påverka de flesta 
verksamhetsområden.     
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4 Nämndens mål 
Under varje perspektiv finns en beskrivning av de aktiviteter som planeras 
och vad man vill uppnå. I bilaga finns de styrkort som beslutades under 
2020. Där framgår mått som följer utvecklingen inom respektive 
verksamhet. Måtten kommer att redovisas till nämnden efter varje tertial 
men eftersom de är många kommer förmodligen en prioritering att göras i 
dialog med nämnden. De mått som är tydligt kopplade till aktiviteter i denna 
verksamhetsplan bör dock finnas med i redovisningen.   

 

 
Perspektiv Kramforsbon 

 
Mål: En god verksamhet med effektiva processer 

 
 
Aktivitet Tidpunkt för 

genomförande 
Ansvarig för 
genomförande 

Skicka ut information om 
driftstörningar samt uppdatera 
med bedömd tid och 
information om att det är klart.  

Helår 2021 
 

Chef VA-drift 

Åtgärden görs för att ge kunderna god information. Det kommer också 
minska belastningen på kundtjänst och medarbetare i förvaltningen. Vi 
planerar att göra en avstämning av driftsstörningar mot skickade sms. 
 
Aktivitet Tidpunkt för 

genomförande 
Ansvarig för 
genomförande 

Informera om vattenkontroller 
på hemsidan 

Helår 2021 
 

Chef VA-verk 

Åtgärden görs för att vattenkvaliteten är viktig. Vattenkvaliteten ska vara 
god. Den kontrolleras genom regelbundna provtagningar. Vi ökar 
transparensen genom att informera om dem. Nästa steg kan vara att sätta mål 
för vad som kan tolereras när det gäller andel prov med anmärkning.  
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Aktivitet Tidpunkt för 

genomförande 
Ansvarig för 
genomförande 

Införa och använda 
övervakningssystem som ser 
läckor till hushållen 

Helår 2021 
 

Chef VA-verk 

Åtgärden görs för att minska svinnet och som en service till hushållen. Andel 
svinn kommer att mätas och på sikt kan mål sättas för det. Ett annat mått 
som har betydelse är omläggningstakt för ledningsnätet.  
 
Aktivitet Tidpunkt för 

genomförande 
Ansvarig för 
genomförande 

Delta i större projekt som 
samhällsavdelningen driver 

Helår 2021 
 

Chef Gata-Park och 
Chef Tekniska 
avdelningen 

Åtgärden genomförs för synkronisera planeringen i 
Produktionsförvaltningen med planeringen i Kommunledningsförvaltningen. 
 
Aktivitet Tidpunkt för 

genomförande 
Ansvarig för 
genomförande 

Följa antal ärenden i Flexite som 
avser snöröjning samt analysera 
och kommentera dessa 

Första halvåret 2021 Chef Gata-Park 

Snöröjningen påverkar många. Undermålig snöröjning medför även 
olycksrisk och risk för försenade insatser från personal i utryckningsfordon. 
Det är inte enkelt att sätta ett mål eftersom antalet klagomål beror på 
väderleken. Däremot ska vi föra statistik över antal ärenden. 
 
Aktivitet Tidpunkt för 

genomförande 
Ansvarig för 
genomförande 

Förbättra kommunikationen och 
informationen till medborgarna 
om avfall och återvinning  genom 
kunskapshöjande aktiviteter som 
exempelvis medborgardialoger. 

Helår 2021 
 

Chef avfall och 
återvinning 

Åtgärden genomförs för att öka förståelsen hos Kramforsbon om vad som 
händer med olika materialslag efter att de lagts i soptunnan eller lämnats på 
Högberget. Vi ska kommunicera vad som händer med avfallet till 
medarbetare och allmänhet för ökad förståelse av helheten och individens 
möjlighet att påverka. Genom det ska återvinningen öka. Plockanalyser kan 
genomföras men av kostnadsskäl inte göras så frekvent. Däremot kan andel 
insamlad mängd på ÅVS i förhållande till mängd hushållsavfall mätas 
årligen. 
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Aktivitet Tidpunkt för 

genomförande 
Ansvarig för 
genomförande 

Utveckla samarbetet med Second 
handorganisationerna i 
kommunen och iordningställa 
återbrukscontainern på 
Högberget 

Helår 2021 Chef avfall och 
återvinning 

Åtgärden görs för att öka återanvändningen och återvinningen. Det kan 
också ses som en service till Kramforsborna.  
 
Aktivitet Tidpunkt för 

genomförande 
Ansvarig för 
genomförande 

Förbättra informationen i den 
digitala Sorteringsguiden med tips 
på hur avfallet kan hanteras på 
bästa sätt enligt avfallstrappan. 

Helår 2021 
 

Chef avfall och 
återvinning 

Åtgärden görs för att öka återanvändningen och återvinningen. Det kan 
också ses som en service till Kramforsborna.  
 
Aktivitet Tidpunkt för 

genomförande 
Ansvarig för 
genomförande 

Arbeta med att införliva Avfall 
Sveriges nya nationella symboler i 
befintlig information på extern web 
och Sorteringsguide. 

Helår 2021 Chef avfall och 
återvinning 

Åtgärden görs för att öka återvinningen. Det kan också ses som en service 
till Kramforsborna.  
 
Aktivitet Tidpunkt för 

genomförande 
Ansvarig för 
genomförande 

Genomför digitala dialoger och 
informationsinsatser om 
skolmaten. 
 

Helår 2021 Chef Kostavdelningen 

Aktiviteten genomförs för att få fler barn att äta och uppskatta maten. 
Genom appen som skolmaten.se har kan vi se om vi lyckas påverka 
attityderna hos eleverna. 
 
Aktivitet Tidpunkt för 

genomförande 
Ansvarig för 
genomförande 

Inför och använd appen som 
elever använder för att framföra 
vad de tycker om matupplevelsen 
samt återkoppla resultat.   

Helår 2021 Chef 
Kostavdelningen 

Aktiviteten genomförs för att se om vi lyckas få fler barn att äta och 
uppskatta maten. 
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Aktivitet Tidpunkt för 
genomförande 

Ansvarig för 
genomförande 

Revidera riktlinjen för kost Helår 2021 Chef 
Kostavdelningen 

Aktiviteten genomförs för att nuvarande riktlinjer upphör samt för att de ska 
beslutas av Produktionsnämnden. Nuvarande riktlinjer beslutades innan 
nämnden bildades. 
 
Aktivitet Tidpunkt för 

genomförande 
Ansvarig för 
genomförande 

Systematiska dialoger med 
förvaltningarna ska genomföras 
månatligen om behov inom IT. 
 

Helår 2021 Chef IT-avdelningen 

Aktiviteten genomförs för att bättre tillgodose behov i verksamheterna och 
för att kunna planera IT-avdelningens verksamhet. 
 
Aktivitet Tidpunkt för 

genomförande 
Ansvarig för 
genomförande 

Mäta kundnöjdheten hos IT-
avdelningens kunder genom enkät 
efter varje åtgärdat supportärende. 

Helår 2021 Chef IT-avdelningen 

Aktiviteten genomförs för att kontrollera att problem åtgärdas. 
 
 

Aktivitet Tidpunkt för 
genomförande 

Ansvarig för 
genomförande 

Genomföra insatser för att 
ärendehanteringen inom IT ska 
vara effektiv. Det handlar bland 
annat om att gå igenom frekventa 
ärende och arbeta förebyggande. 
 

Helår 2021 Chef IT-
avdelningen 

Aktiviteten genomförs för att öka effektiviteten. Ett mått på framgång är att 
antal olösta ärenden minskar. 
 
Aktivitet Tidpunkt för 

genomförande 
Ansvarig för 
genomförande 

Mäta upptid i nätet och genomföra 
insatser för att öka vid behov. 

Helår 2021 Chef IT-avdelningen 

Aktiviteten genomförs för att hela organisationen drabbas av 
produktionsbortfall om nätet inte fungerar. 
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Perspektiv medarbetare 

 
Mål: En attraktiv arbetsgivare med delaktiga och professionella 

medarbetar 
 

 
 
Aktivitet Tidpunkt för 

genomförande 
Ansvarig för 
genomförande 

Regelbundet ta reda på vad 
medarbetarna tycker om sin 
arbetssituation samt diskutera det på 
APT 

Helår 2021 Alla chefer 

Aktiviteten genomförs för att öka delaktigheten och om möjligt förbättra 
arbetsmiljön 
 
  
Aktivitet Tidpunkt för 

genomförande 
Ansvarig för 
genomförande 

Följa sjukfrånvaron och vid behov 
vidta åtgärder. 

Helår 2021 Alla chefer 

Aktiviteten genomförs för att hålla sjukfrånvaron under taket på 7 procent. 
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Perspektiv ekonomi 
 
Mål: En ekonomi i balans 
 

 
 
Aktivitet Tidpunkt för 

genomförande 
Ansvarig för 
genomförande 

Månatliga uppföljningar ska göras av 
alla chefer 
 

Helår 2021 Alla chefer 

Aktiviteten genomförs för att hålla ekonomin i balans. 
 
 
 
Aktivitet Tidpunkt för 

genomförande 
Ansvarig för 
genomförande 

Enkät till nämndens ledamöter 
angående den ekonomirapportering 
de fått under nämndens möten. 
 

Hösten 2021 Förvaltningschef 

Aktiviteten genomförs för att utveckla rapporteringen till nämnden. 
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5 Planer 

 Den interna kontrollen 
Beslut om plan för intern kontroll tas i januari 

6 Detaljbudget 
 

Produktionsförvaltning      

Budget 2021      
  Budget 

helår 
2021 

Budget 
föreg år 

2020  

Avvik-
else mot 

före-
gående 
budget  

35         Produktionsförvaltning 30 095 30 095 0 
3500       Produktionsnämnd 444 444 0 
3510       Chef, Produktionsförvalt. 1 019 480 539 
3511       IT-avdelning 876 772 104 
3512       Kostavdelning 4 831 5 683 -852 
3513       Teknisk avdelning 22 925 22 717 208 
Enheter inom Teknisk avdelning;      
35130      Avdelningschef, tekniska -6 429 -4 957 -1 472 
35131      Enhetschef, avfall -3 500 -3 982 482 
35132      Enhetschef,gata/park/väg 32 855 32 855 0 
35133      Enhetschef, Vattenverk 
mm 

-18 187 -19 729 1 542 

35134      Enhetschef, Va-drift 18 187 18 529 -342 
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Resultaträkning       
Produktionsförvaltning Budget 2021       
Slag Budget helår 

2021  
Budget fg år 

2020  
Avvikelse 

mot 
föregående 

budget  
Resultaträkning summa 30 095 30 095 0 
3          INTÄKTER/INKOMSTER -219 388 -215 862 -3 526 
4          KOSTNADER/UTGIFTER 31 253 31 297 -44 
5          KOSTNADER FÖR 
ARBETSKRAFT 

64 389 62 321 2 068 

6          ÖVRIGA 
VERKSAMHETSKOSTNAD 

91 673 88 873 2 800 

7          ÖVRIGA 
VERKSAMHETSKOSTNAD 

29 219 28 731 488 

8          ÖVRIGA INTÄKTER O 
KOSTNAD 

27 675 27 764 -89 

9          KONTOGRUPP 9 5 273 6 971  -1 698 
 

 

 

 

7 Viktiga uppgifter 
 

Nyckeltal och antalsuppgifter  
  

2015 2016 2017 2018 2019 

Ekologiska livsmedel i kommunens 
verksamhet, andel (procent) 

28 27 32 31 30 

Tillagade matportioner i 1000-tal, antal 898 931 951 943 908 

Hushållsavfall som samlats in för 
materialåtervinning, inklusive biologisk 
behandling, andel (procent) 

27 28  26 29 30 

Insamlat hushållsavfall kommun, kg per 
invånare 

463 464  448 507 466 

Kostnadstäckningsgrad hushållens avfall, 
procent 

101 100 100 100 100 

Kostnadstäckningsgrad vatten och avlopp, 
procent 

100 100 100 100 100 

Produktionskostnad, kr per m3 sålt vatten 10,73 10,65 10,61 11,71 11,79 

Vägbelysning, kostnad per ljuspunkt 633 --- 586 579 595 
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8 Investeringar 
 

Produktionsnämnden Investeringsbudget 
2020-2022, Tkr 

2020 

IT 
 

IT, reinvesteringar byte vart 4:e år 2 000 

Servrar och SAN m.m. 800 

Skrivare 700 

Nätverk 400 

Övriga investeringar AS400 m.m. 100 

Delsumma IT 4 000 
  

Kosten 
 

Kost, byte köksutrustning 200 
  

Fastighet 
 

Folkets Park 300 

Höga Kusten Airport  1 500 

Delsumma Fastighet 1 800 

 
Gata och Park 

 

Vägar underhållsprojekt 1 500 

Hållplatser 300 

Parker och planteringar 700 

Lekplatser  300 

Hagavägen från nätgatan 1 500 

Tuvvägen 1 600 

Tegvägen 1 400 

Kungsgatan 2 800 

Delsumma Gata o Park 10 000 
  

Vatten och avlopp 
 

Omläggning och sanering VA-ledningar 3 000 

Ledningsnät-maskiner, styr och övervakning 1 800 

Skule VA-projekt 1 300 

Nyland spillvattenreningsverk 700 

Skog-Salteå-Torrom 3 000 

Klocke-Lunde 300 

Docksta vattenverk 400 
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Svanö 2 200 

Östby vattenverk 500 

Sjöbysjödammen 1 000 

Delsumma Vatten och avlopp 14 200 
  

Avfall 
 

ÅVC Ullånger 1 000 

Utredning gamla deponier 800 

Rening vid askupplag 300 

Mellantäckning 200 

Rening vid kompostanläggning 300 

Täckning av fd upplagsyta för grönlut 100 

Projektering och övriga konsultkostnader 700 

Mellanlager hushållsavfall 1 000 

Delsumma Avfall 4 300 
  

Summa Produktionsnämnd 34 500 
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