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§ 52 Dnr PN 2021/170 

Information och utbildning till nämnden 

Slutlig beslutsinstans 

Produktionsnämnden 

Beslut 

Lägga information med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Nämnden tar del av nedanstående information:  

 Per- Åker Norin, tillförordnad IT-chef, redovisar IT-drift. 

 Beatrice Halén, nämndsekreterare, informerar om det nya 

mötesverktyget för 2022. 

 Maria Hedman, Förvaltningschef och Rolf Westin, ekonom, 

redovisar verksamhetsplan och internkontrollplan. 

 Anna-Maria Berglund, enhetschef, informerar om avfall. 

 Nämnden har även möjlighet att ställa frågor angående ärenden som 

finns på sammanträdets föredragningslista. 
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§ 53 Dnr PN 2021/733 

Verksamhetsplan för produktionsnämnden 2022 

Slutlig beslutsinstans 

Produktionsnämnden 

Beslut 

1. Verksamhetsplanen för 2021 fastställs, inklusive fördelning av 

detaljbudget och investeringar. 

2. Uppföljning av verksamhetsplanen görs i samband med delårs- och 

årsbokslut. 

Ärendet 

Enligt mål- och resursplanen fastställd av kommunfullmäktige 2021-06-21 

uppdras produktionsnämnden att med utgångspunkt från kommunens vision, 

de tre kommunövergripande perspektiven med tillhörande mål och centrala 

styrdokument fastställa en verksamhetsplan för 2022. 

Produktionsnämndens verksamhetsplan har utifrån de kommunövergripande 

målen tagit fram eget mål och konkretiserar målen i uppdrag.  

Verksamhetsplanens innehåll är vägledande för nämndens verksamheter att 

utifrån den arbeta fram de aktiviteter som ska genomföras för att bidra till att 

målen och uppdragen uppnås. Styrningen av nämndens verksamheter ska 

vara tillitbaserad och präglas av tillit och förtroende till den enskilde 

medarbetaren och förtroende för professionernas verksamhetsnära kunskap 

och erfarenhet. 

Verksamhetsplanen infattar även nämndens budget. Verksamhetsplanen ska 

följas upp i samband med delårsrapporten (augusti 2022) och vid årets slut. 

Måluppfyllelse 

Verksamhetsplanen är förvaltningens viktigaste verktyg för att nå 

kommunfullmäktiges mål. 

Ekonomi och finansiering 

Verksamhetsplanen fördelar produktionsnämndens totala ekonomiska ram 

samt redovisar vilka investeringsprojekt som planeras. 
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Samråd 

Samråd har förts inom förvaltningen och verksamhetsplanen bygger på de 

diskussioner som nämnden genomfört vid två tillfällen. 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan för produktionsnämnden 2022 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 54 Dnr 2021/427 

Fastställande av produktionsförvaltningens attestlista 2022 

Slutlig beslutsinstans 

Produktionsnämnden 

Beslut 

Fastställa produktionsförvaltningens attestlista för 2022. 

Ärendet 

Enligt ”Riktlinje för attest” (KS 2019/655) ska nämnd utse beslutsattestanter 

och ersättare för dessa. Varje nämnd svarar för att upprätta och hålla aktuella 

förteckningar över de utsedda beslutsattestanter och ersättare. Nämnden ska 

därmed årligen och vid varje förändring fatta beslut om attestlistan.  

Attestlistan har vid denna revidering uppdaterats med verksamheten 

kommunadministrationen. 

Ekonomi och finansiering 

Beslutet medför inga ekonomiska kostnader. En ordnad hantering av 

nämndens attestlista skapar förutsättningar för att nämndens medel hanteras 

på rätt sätt och av rätt person. 

Samråd 

Inte relevant för ärendet. 

Beslutsunderlag 

Attestlista för produktionsnämnden 2022. 

Beslutet skickas till 

Kommunledningskontorets ekonomienhet 
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§ 55 Dnr PN 2021/336 

Synpunkter på revisionsrapport om granskning av styrmodell 

Slutlig beslutsinstans 

Produktionsnämnden 

Beslut 

Avge nedanstående svar till revisorerna. 

Ärendet 

På uppdrag av kommunens revisorer har KPMG genomfört en granskning 

för att bedöma om kommunens styrmodell säkerställer att målstyrningen 

utformats och genomförs på ett sätt som bidrar till måluppfyllelse. 

Revisionen önskar att produktionsnämnden lämnar synpunkter på de 

slutsatser som finns redovisade i rapporten.  

I avsnittet nedan framgår rekommendationerna i rapporten med kursiv stil. 

Därefter görs en beskrivning av de synpunkter och åtgärder som 

produktionsnämnden lämnar i sitt svar. 

Uppdatera styrdokumentet Riktlinje för ledning och styrning.  

Kommunledningsförvaltningen kommer under 2021 initiera ett arbete om en 

revidering av Riktlinje för ledning och styrning. Beslut kommer att tas av 

kommunfullmäktige senast under år 2022.  

Se över målen och tydliggöra hur måluppfyllelse avses följas upp och 

bedömas.  

Under 2021 kommer en kommunövergripande riktlinje för uppföljning att 

tas fram, i den kommer det tydliggöras hur måluppfyllelse avses följas upp 

och bedömas.  

Säkerställa frekvent uppföljning och prognoser avseende måluppfyllelse, för 

att vid behov besluta om åtgärder som säkerställer måluppfyllelse. 

Målen och uppdragen bryts ner i aktiviteter som följs upp i 

beslutsstödsystemet Hypergene. I systemet är det enkelt för 

avdelningschefer/verksamhetschefer att följa sina enheters arbete utifrån 

aktiviteterna som leder mot de uppsatta målen. Utifrån resultatet i Hypergene 

görs en sammanvägd bedömning över hur målarbetet framskrider. Den 
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sammanvägda bedömningen görs inom varje område och redovisas till 

delårsbokslutet per 31 augusti och till bokslutet varje år.  

Ekonomi och finansiering 

Beslutet påverkar inte ekonomin. 

Samråd 

Inget samråd har förts. 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport Granskning av styrmodell 2021-04-14. 

Beslutet skickas till 

Revisionen 
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§ 56 Dnr PN 2021/750 

Privata utförare och redovisning av uppföljning av 

underentreprenörer 2021 

Slutlig beslutsinstans 

Produktionsnämnden 

Beslut 

Ta del av redovisningen kring uppföljning av verksamhet som utförs av 

entreprenörer. 

Ärendet 

Kommunallagens regelverk för privata utförare är tillämpligt då hela 

verksamheter överlåts till privat utförare. Tanken är att kommunen ska sätta 

mål, följa upp dessa och ge allmänheten insyn på samma sätt som om 

kommunen själv drev verksamheten. Ett avtal som ger en leverantör stora 

frihetsgrader och omfattar en hel verksamhet bör hanteras med detta 

regelverk. De avtal som finns inom Produktionsnämnden har inte den 

karaktären. Ett exempel är snöröjning där upphandlingen avser ett antal 

specifika områden och kommunen i varje enskilt fall kallar ut leverantören. 

Det vore skillnad om leverantören styrde hur ofta snöröjningen skulle ske.  

För att tillgodose att allmänhetens insyn är tillräcklig och att följa upp 

verksamheten mot de krav som ställts i avtalet finns det ett program antaget 

av Kommunfullmäktige. Program för uppföljning och insyn i verksamhet 

som bedrivs av privata utförare antogs vid fullmäktigemötet den 26 juni 

2017. För produktionsnämndens del finns det inga exempel på när hela 

verksamhetsområden har handlats upp och därför är inte programmet fullt  

tillämpligt på verksamheten inom nämndens ansvarsområde.  

I nedanstående tabell listas avtal inom Tekniska avdelningen. Avtalen inom 

Kostavdelningen och IT-avdelningen berörs inte eftersom de har ett mera 

internt fokus, kommunala tjänster enbart för kommunen. Vår bedömning är 

att samtliga avtal inom nämnden är så begränsade och styrda att det inte i 

något fall kan anses att regelverket för privata utförare är tillämpligt. 

 

Nedan följer en lista på de olika avtal kommunen har med entreprenör vars 

tjänst köps för att utföra en del av det kommunala uppdraget. 
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Tabell1. Verksamhetsbeskrivning och avtalspart samt beskrivning av 

uppföljningssystem.  

Avtal: Avtalspart: Uppföljning: Kommentar: Betyg: Förändring 
sedan 2020 

Snöröjning Örnfrakt En gång per månad i 
möte med avtalspart. 
Minnesanteckningar 

Vid behov ökas 
frekvensen av 
möte. 
 

Gott Fortfarande 
gott 

Maskin och 
Transport 

Örnfrakt En gång per månad 
Minneanteckningar 

Vid behov oftare Gott Fortfarande 
gott 

Beläggning Skanska Inför säsong och efter 
sommaren. En gång i 
månaden. 
Minneanteckningar 
Skanska skickar 
dagboksanteckningar 

Till hjälp finns 
Svensk 
beläggningstjänst 

 Gott Fortfarande 
gott 

Gräsklippning Maskinring 
Västernorrland 
Svensk 
markservice 

Inför säsong och 2-3 
möten under 
växtsäsong 

En kontinuerlig 
uppföljning vid 
objekten sker 
under hela 
växtsäsongen 

Gott  

Vägbelysning Vattenfall Inför varje objekt och 
efter slutförande.  

 Gott Fortfarande 
gott 

Maskintjänster 
Högberget 

VTG Medverkar vid APT Dagligen med 
egen 
arbetsledare 

Gott Fortfarande 
gott 

Slamtömning Bohlins En gång per månad 
under säsong 

 Gott Fortfarande 
gott 

Högtrycks-
spolning 

Bohlins Var 14 dag via 
arbetsorder och vid 
behov som möte med 
entreprenör 

 Gott Fortfarande 
gott 

Slamkörning 
från reningsverk 

Bohlins En gång i kvartalet Kontinuerlig 
uppföljning 
eftersom 
beställning görs 
från enhetschef 

Gott Fortfarande 
gott 

Sophämtning VTG Månadsmöte med 
både entreprenör och 
avtalsägare 

Daglig kontakt 
sker i samband 
med rapportering 
av tömda kärl. 

Gott Fortfarande 
gott 

 

Möten i det dagliga arbetet sker kontinuerligt. Dessa möten protokollförs 

inte. Generellt har vi ett gott förhållande till alla våra entreprenörer där vi 

följer upp verksamheten och tar lärdom till nästa upphandling. 
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Det finns också ett antal entreprenörer som upphandlas för specifika insatser. 

Dessa redovisas inte. 

Beslutet skickas till 

Tekniska avdelningen 
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§ 57 Dnr PN 2021/749 

Slutrapport pilotprojekt elbilar 2021 

Slutlig beslutsinstans 

Produktionsnämnden 

Beslut 

Lägga rapporten till handlingarna. 

Ärendet 

Våren 2019 tog hemtjänsten beslut om att testa elbilar i verksamheten. 

Pilotprojektet skulle ingå inom Stolpe in för Stad och Land i Mellersta 

Norrland (SiSL) där Kramfors kommun har varit medfinansiär. 

Stolpe in i Stad och Land (SiSL) Mellersta Norrland fokuserar på att skapa 

goda förutsättningar för laddbara bilar i Västernorrlands och Jämtlands län 

och hjälper till så mycket som möjligt i denna process och ge en bra 

introduktion så att alla känner sig trygga och fått bättre kunskap till att börja 

använda elbil. 

 

Syftet med projektet var i första hand att få möjlighet utvärdera hur elbilen 

fungerar i en hemtjänstgrupp. Flera faktorer är intressanta ur ett 

användarperspektiv men också hur en elbil används i de olika årstiderna. 

Framkomlighet är a och o för en hemstänstgrupp liksom att elbilen är 

körduglig och laddad när den behöver användas. Frågan är också hur elbilen 

upplevs vara körmässigt i förhållande till en konventionell bil. 

Tanken var att under ett år låta en hemtjänstgrupp använda elfordon för att 

på så sätt dels introducera elbilar i verksamheten dels pröva hur bilen 

fungerar under olika årstider med utgångspunkt i att fordonet kan användas 

på samma sätt som en konventionell bil. Skiftande väderlek och väglag är 

viktiga faktorer om hemtjänsten ska kunna genomföra sina arbetsuppgifter. 

Projektet har varit framgångsrikt genom att hemtjänstgrupperna som prövat 

köra elbil har tyckt det fungerar.  
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Måluppfyllelse – Projektet ingår som en del i processen med att fasa ut de 

fossila bränslen inom Kramfors kommun enligt bland annat Programmet för 

ekologisk hållbarhet.  

Projektet syftar också till att nå de tillämpliga målen i Agenda 2030. 

Beslutsunderlag 

Rapporten ”Slutrapport pilotprojekt elbilar 2021” 

Beslutet skickas till 

Tekniska avdelningen 
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§ 58 Dnr PN 2021/748 

Initiering av upphandling Insamlingssystem för rest- och 

matavfall from 2024 

Slutlig beslutsinstans 

Produktionsnämnden 

Beslut 

1. Påbörja process med medborgardialog för att beskriva olika 

insamlingssystem och informera om processen med 

matavfallsinsamling. 

2. I budgetprocessen för 2023 driva frågan om kommunal investering 

för sopkärl nödvändiga i systemet för ny insamling  

3. Initiera upphandling av ett system för insamling av rest- och 

matavfall från mars 2024. 

Ärendet 

Enligt 3 kap. 1 § avfallsförordningen ska kommunen tillhandahålla ett 

system för att samla in matavfall från hushåll som hushållen har separerat 

från annat avfall och transportera bort matavfallet skilt från annat avfall. 

 

Regeringen har beslutat att kommunernas system för insamling av matavfall 

ska vara på plats den 31 december 2023. Kommunens avtal för insamling av 

avfall under kommunalt ansvar går ut 2024-02-28. Enheten för avfall och 

återvinning avser därför att upphandla hämtning av avfall under kommunalt 

ansvar där separat insamling och vägning av rest – och matavfall ska utföras. 

Då vi ser att det är lång levereastid på utrustning är det av vikt att 

upphandlingsprocessen kommer igång snarast. Därför kommer ett system att 

vara modell för upphandlingen och avtal kan tecknas när Kramfors har en 

samsyn kring modellen och det finns ett politiskt beslut om detta. Skulle 

systemet som beslutas avvika från modellupphandlingen måste en ny 

upphandling genomföras. 

Samråd 

Inget samråd har förts. 
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Ekonomi och finansiering 

Beslutat har ingen påverkan på ekonomin. 

Beslutet skickas till 

Enhetschef avfall och återvinning 
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§ 59 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 

1. Delegationsbeslut försäljning av Kramfors - Grössjö 1.26 (1 

sidor) 

2. Delegationsbeslut lägenhetsarrende del av Lugnvik 3.13 (1 

sidor) 

3. Delegationsbeslut lägenhetsarrende Bollsta 85.1 (1 sidor) 

4. Delegationsbeslut julmarknad för UF-företag 211210. 

A602.772.2021 (1 sidor) 

5. Delegationsbeslut lägenhetsarrende del av Lugnvik 3.13 (1 

sidor) 

6. Delegationsbeslut lägenhetsarrende del av Mjällom 4.20 (1 

sidor) 

7. Delegationsbeslut lägenhetsarrende Docksta 5.128 (1 sidor) 

8. Delegationsbeslut lägenhetsarrende Lunde 1.108 (1 sidor) 

9. Delegationsbeslut Musikuppträdande, Babelsbergsgatan 8, 

Kramfors, 211126 - 28. A603.899.2021 (1 sidor) 

10. Delegationsbeslut nyanslutning av fastigheten Mjällom 6.224 

(3 sidor) 

11. Delegationsbeslut lägenhetsarrende Mäja 2.19 (2 sidor) 

12. Delegationsbeslut nyttjanderättsavatal del av Hammar 2.34 (1 

sidor) 

13. Delegationsbeslut nyttjanderättsavtal del av Käxed 6.4 (2 

sidor) 
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14. Delegationsbeslut uppställningsplats och allmänskötsel 

Limsta 18.326 (1 sidor) 

15. Delegationsbeslut nyttjanderättsavtal del av Norrgällsta 3.2 (1 

sidor) 

16. Yttrande (1 sidor) 
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§ 60 Dnr PN 2021/3 

Redovisning av delgivningar 

Slutlig beslutsinstans 

Produktionsnämnden 

Beslut 

Delgivningarna noteras till protokollet. 

Ärendet 

Följande delges nämnden för kännedom: 

1. Ksau 211109 § 30 Översyn av råd (3 sidor) 

2.  Kf 211025 § 81 Delårsrapport för Kramfors kommun 2021-08-

31 (5 sidor) 

3.  Revisionsrapport Granskning Informationssäkerhet (28 sidor) 

4.  Granskning av informationssäkerhet (28 sidor) 

5.  Delårsrapport 2021-08-31 (61 sidor) 

 


