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1 Inledning 
Varje nämnd ska under hösten ta fram en verksamhetsplan för sitt 
verksamhetsområde. Verksamhetsplanen gäller för kommande budgetår. 

Riktlinjerna för styrning och ledning säger att efter kommunfullmäktige i 
juni beslutat om de kommunövergripande målen, ska nämnden senast i 
oktober besluta om mål och uppdrag för sina verksamheter. Därefter ska 
verksamheterna upprätta planer med sina åtaganden och aktiviteter som i sin 
tur ska bidra till att nämndens och de kommunövergripande målen nås. 

Verksamhetsplanen tas fram genom en process där verksamheten under 
sommaren/hösten (innevarande år) ser över och vid behov justerar de 
verksamhetsbeskrivningar som ingår för att beskriva nämndens uppdrag. 

Under valår påverkas processen i tid. Efter valet ska det nytillträdda  
kommunfullmäktige behandla budgeten för nästkommande år på sitt första 
sammanträde. Det arbete som nämnderna normalt sett utför på hösten, 
förskjuts därför några månader i tiden, eftersom man inväntar 
kommunfullmäktiges beslut om budget och mål.

Kommunfullmäktige beslutade om en budget i november 2018 och i 
budgetskrivningen ingick antagandet av en ny styrmodell. 

Den nya styrmodellen har påverkat nämndernas arbete då dessa i sin tur 
måste anpassa sina nämndmål och verksamhetsplaner efter den nya 
styrmodellen.

De fyra perspektiv som styrmodellen utgår från är: 

 Kramforsbon

 Samhällsutveckling

 Medarbetare

 Ekonomi

Till perspektiven finns ett antal kommunövergripande mål fastställda. 

Nämndmål

Nämndens mål ska bidra till att de kommunövergripande målen uppnås. Till 
nämndens mål finns ett antal indikatorer (mätetal) knutna. Indikatorerna 
hämtas till stor del från nationellt inhämtade data, exempelvis Öppna 
Jämförelser, KKik1 med mera.  

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. 

1 Kommunens Kvalitet i Korthet, samling kvalitetsindikatorer för Sveriges kommuner 
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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:

Nämndens ansvar innefattar:

Vatten- och avlopp

- Förvalta och utveckla kommunens vatten- och avloppsanläggningar.

Renhållning

- Avfallsplanering enligt miljöbalken.

- Hämtning av hushållsavfall. 

- 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.
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- 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.

- 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.
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- IT-säkerhet.

Övrigt

- Ansvarar för trafikfrågor och verkar för en tillfredsställande 
trafikförsörjning.

3 Nuläges- och omvärldsanalys
Följande faktorer påverkar nämnd och förvaltning;

 Nämnden är ny liksom förvaltningen. Rutiner för rapportering och 
styrning behöver byggas upp.

 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. 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 
hållbarhetsområdet. För nämnden kommer det att påverka de flesta 
verksamhetsområden.   

4 Nämndens mål
Den styrmodell som tillämpas innebär för år 2019 att fullmäktige har 
fastställt fyra perspektiv med ett antal kommunövergripande mål för varje 
perspektiv. Nämnderna ska sedan fastställa egna mål inom varje perspektiv. 
Produktionsnämnden med förvaltning började sin existens 2019-01-01. 
Verksamhetsplanen kommer för första gången upp till beslut på nämndens 
andra sammanträde i februari. Under det sammanträdet ska de nyvalda 
nämndsledamöterna få utbildning och information om de olika verksamheter 
som förvaltningen bedriver. De nysatta nämndmålen kan därför ses som det 
första steget i utvecklingen av nämndens målstyrning. 

4.1 Perspektiv Kramforsbon
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De mål fullmäktige fastställt för 2019 är;

KF 1.Kramforsbor i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att 
engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling

Produktionsnämndens mål: 

1.1 Minst två aktiviteter ska genomföras för att öka måluppfyllelsen

KF 2.Kommunen ska ha ett gott bemötande och en god tillgänglighet

Produktionsnämndens mål: 

2.1 Minst fyra aktiviteter ska genomföras för att öka måluppfyllelsen

KF 3. Barn, elever och studerande ska ha goda förutsättningar för att få 
en bra utbildning och en trygg skolgång med hög måluppfyllelse.

KF 4. Kramfors kommun ska erbjuda en trygg och god omsorg med hög 
grad av delaktighet, med god kvalitet, för alla äldre och människor med 
funktionsnedsättning

Kommentarer; Av de fyra kommunövergripande målen träffar mål 1 och 2 
nämnden direkt. Mål 3 berör i första hand bildningsnämnden. Mål 4 berör i 
första hand välfärdsnämnden men produktionsnämnden har ett ansvar för 
snöröjning och sandning för kommunens vägnät samt också ett ansvar för 
lekparker.

Produktionsnämnden planerar följande aktiviteter för att bidra till 
måluppfyllelse för de kommunövergripande målen i perspektivet;

 Medborgardialog om grönt kort-Mål 1 och 2. Grönt kort är en metod 
där man via utbildning kan medge att privatpersoner får tillgång till 
återvinningscentralen på annan tid än när den är bemannad. Dialogen 
genomförs under året. Aktiviteten kan avgränsas till den nya 
återvinningscentralen i Ullånger. Ansvarig för genomförande är Chef 
teknisk avdelning med berörd enhetschef

 Anpassade tider för öppethållande på Högberget-Mål 2. Aktiviteten 
syftar till att öka tillgängligheten genom att förändra tider. 
Utmaningen är hur vi styr arbetstiden. Aktiviteten genomförs under 
hösten. Ansvarig är chef för avfall och återvinning inom tekniska 
avdelningen.

 Införa UMS-Mål 2. UMS är ett system som medger sms-avisering till 
ett antal medborgare som befinner sig inom ett geografiskt avgränsat 
område. Det kan till exempel handla om att ge information om akuta 
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eller planerade driftstopp. Systemet införs i februari. Ansvarig för 
genomförande är Chef teknisk avdelning.

 Anpassa lekplatser för funktionsnedsatta exempelvis rullstolsgungor 
eller annat som ökar tillgängligheten-Mål 2 och 4 Aktiviteten 
genomförs under hösten med åtgärder på minst två lekplatser. . 
Ansvarig är chef för gata och park inom tekniska avdelningen.

 Införa integrationsmotor (TEIS)-Mål 2. Aktiviteten genomförs för att 
e-tjänsterna ska fungera bättre. Motorn behövs för att kunna hantera 
integrationer bland annat mellan e-tjänst och verksamhetssystem. 
Motorn möjliggör också utvecklingen av interna e-tjänster. Under 
året ska personalsystemet integreras med behörighetssystem. 
Ansvarig är chef för IT-avdelning.

 Sammanställa och analysera resultatet om skolmat och måltidsmiljö i 
grundskolans trivselenkät-Mål 1. Analysen ska innehålla en 
bedömning av om insatser behöver vidtas samt i förekommande fall 
ge förslag på sådana insatser.  Enkäten undersöker hur ofta eleverna 
äter lunch i skolmatsrestaurangen, hur trivseln är i 
skolmatsrestaurangen och helhetsbetyg av skolmaten. 
Undersökningen började detta läsår och i den mätningen fanns inte 
alla högstadieskolor med. Resultatet av den enkät som genomförts 
var; -andel elever som äter lunch 4-5 gånger i veckan var 87,6 % -
andel som trivs i matsalen var 85,9 % och helhetsbetyg för skolmaten 
var 3,31. Enkäten gör det möjligt att fastställa mål som är mätbara. 
Bortfallet av högstadieskolor måste vägas in då målnivån sätts. 
Aktiviteten genomförs under hösten. Ansvarig är chef för 
kostavdelning. 

 Erbjuda möjlighet att köpa efterrätt för kunder i ordinärt boende-
Mål 2 och 4. Bakgrunden är önskemål från personal inom ordinärt 
boende att kunna erbjuda efterrätt. Ett prov genomförs i två 
hemtjänstområden. Förutsättningen för provet är klartecken från 
verksamhetsansvarig chef för äldreomsorgen. Aktiviteten genomförs 
under året. Ansvarig är chef för kostavdelning.
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4.2 Perspektiv samhällsutveckling 

De mål fullmäktige fastställt för 2019 är

KF 1. Kramfors ska vara en hållbar kommun

Produktionsnämndens mål: 

1.1 Andel inköpta ekologiska livsmedel ska vara minst 32 procent2

1.2 Andel inköp av råvaror med svenskt ursprung i kostavdelningen ska vara 
minst 50 %3

1.3 Minst två aktiviteter ska genomföras för att öka måluppfyllelsen

KF 2. Kramfors upplevs som välkomnande och tryggt

Produktionsnämndens mål: 

2.1 Minst en aktivitet ska genomföras för att öka måluppfyllelsen

KF 3. Kramfors ska ha ett starkt näringsliv 

KF 4. Kramfors ska erbjuda goda boendemöjligheter 

Kommentarer; Av de fyra kommunövergripande målen träffar mål 1 och 2 
nämnden direkt. Mål 3 och 4 berör i första hand Kommunstyrelsen. 

Produktionsnämnden planerar följande aktiviteter för att bidra till 
måluppfyllelse för de kommunövergripande målen i perspektivet;

 Utarbeta en VA-plan-Mål 1. Planen är ett strategiskt dokument som 
beskriver hur vi vill producera vatten och rena avloppsvatten eller ta 
hand om dagvatten för hela kommunen. Aktiviteten syftar till att ta 
fram en plan som kan beslutas av fullmäktige under sen höst 2019. 
Ansvarig är chef VA-verk inom tekniska avdelningen.

 Utarbeta en Avfallsplan- Mål 1. Planen är ett strategiskt dokument 
som beskriver hur kommunen tar hand om sitt avfall och utvecklar 

2 Mätning av andel ekologiska livsmedel. Andelen ekologiska livsmedel är en indikator på 
hållbarhet som har fastställts av fullmäktige. Målvärdet är satt till 32 procent av fullmäktige. 
Som ekologiska livsmedel räknas livsmedel som innehåller miljömärkning av EU-
ekologiskt eller Krav. Resultatet mäts i svenska kronor av totalt inköp. Mätningen görs i 
början av 2020 och avser hela år 2019. Aktiviteten görs för att följa upp den indikator som 
fastställts av fullmäktige. Målet påverkar den löpande planeringen av matsedlar och blir på 
så sätt styrande i det dagliga arbetet
3 Resultatet mäts i svenska kronor av totalt inköp. Mätningen görs i början av 2020 och 
avser hela 2019. Målet finns för att svensk köttproduktion är fri från antibiotika och 
tillämpar höga djurskyddskrav. En annan bakgrund till målet är värnandet av god miljö med 
öppna landskap. Ytterligare en bakgrund är att målet skapar arbetstillfällen i landet. Målet 
påverkar den löpande planeringen av matsedlar och blir på så sätt styrande i det dagliga 
arbetet. 
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återvinningen för en period från 2019-2024. Aktiviteten syftar till att 
ta fram en plan som kan beslutas av fullmäktige under sen höst 2019. 
Ansvarig är chef Avfall och återvinning inom tekniska avdelningen

 Uppstart av kajverksamhet igen i både Docksta och Öd-Mål 2. De 
kajer som kommunen äger har ett stort underhållsbehov. För att 
säkerställa möjligheten att använda dem måste det göras en del 
restaureringar. Aktiviteten genomförs under sommaren. Ansvarig är 
chef Gata och park.

 Inför en utökad printerlösning, ”follow me print”-Mål 1. Aktiviteten 
syftar till att göra det lättare att skriva ut på en skrivare i närheten. 
Säkerheten garanteras genom att utskrift görs först då man gått till 
skrivaren och använt tagg eller kod för att släppa igenom utskriften. 
Förändringen väntas medföra färre utskrifter och därigenom lägre 
pappersförbrukning. Aktiviteten genomförs första halvåret 2019. 
Ansvarig är chef IT-avdelning.

4.3 Perspektiv medarbetare

De mål fullmäktige fastställt för 2019 är

KF 1. Kommunstyrelsen upplevs som en attraktiv arbetsgivare

Produktionsnämndens mål: 

1.1 Medarbetarundersökning bedömning av motivation minst index 80

1.2 Medarbetarundersökning bedömning av närmaste chef minst index 80

1.3 Medarbetarundersökning bedömning av styrningen minst index 80

KF 2. Kramfors kommun har en arbetsmiljö som främjar god hälsa

Produktionsnämndens mål: 

2.1 Sjukfrånvaron i procent av arbetstid är högst 7 procent

Kommentarer: Båda de kommunövergripande målen träffar nämnden direkt. 
De kommunövergripande indikatorerna kan användas direkt. Nämnden 
saknar historik men de kommunövergripande målvärdena har använts. 

Produktionsnämnden planerar följande aktiviteter för att bidra till 
måluppfyllelse för de kommunövergripande målen i perspektivet.

 Analysera utfall i medarbetarenkäten-Mål 1. Vid behov planeras nya 
aktiviteter in. Aktiviteten utförs då enkäten sammanställts under 
senhösten. Ansvarig för aktiviteten är förvaltningschef och 
avdelningschefer.
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 Införa rutiner för ensamarbete inom personalgrupper som arbetar på 
vattenverk och avloppsreningsverk-Mål 2. Aktiviteten genomförs 
under hösten 2019. Ansvarig är chef VA-verk inom tekniska 
avdelningen.

 Införa Office 365 i hela kommunen-Mål 1. Office 365 är en 
kommersiell tjänst från Microsoft. Tjänsten kombinerar molntjänster 
med lokalt körda applikationer. Aktiviteten möjliggör effektivare 
arbete oavsett var man befinner sig. Avtalet med Microsoft går ut 
sista april 2019. För närvarande utreds hur licensieringen ska fördelas 
inom kommunen. Bildningsförvaltningen har redan infört Office 365. 
Aktiviteten ska vara genomförd under kvartal 3 2019. Ansvarig är 
chef IT-avdelning 

4.4 Perspektiv ekonomi

Det mål fullmäktige fastställt för 2019 är;

KF 1 Kramfors kommun har en tydlig ekonomistyrning och god 
kontroll

Produktionsnämndens mål: 

1.1 Budgeten ska hålla för nämnden

Kommentarer: Det enda kommunövergripande målen träffar nämnden direkt. 
För målet finns tre kommunövergripande indikatorer. Av dessa tre 
indikatorer kan två sägas ha bäring på produktionsnämnden. Den första 
indikatorn sätter ett tak för den totala skulden som kommunen har. Den 
andra indikatorn är att budgetavvikelsen ska vara positiv, noll eller bättre. 
Den första indikatorn kan inte direkt användas som mått för 
produktionsförvaltningen. Indikatorn om skuldtak ställer krav på 
förvaltningen dels för att huvuddelen av kommunens egna investeringar 
utförs av förvaltningen och dels för att investeringar i kommunens 
verksamhetsfastigheter samordnas av förvaltningen. Den andra indikatorn 
om att budgetavvikelsen ska vara positiv, noll eller bättre är tillämpbar 
direkt. Både för nämnden som helhet och för varje avdelning och enhet. 

Produktionsnämnden planerar följande aktiviteter för att bidra till 
måluppfyllelse för det kommunövergripande målet i perspektivet.

 Införande av systemförvaltning. Under 2018 har en modell för 
systemförvaltning utarbetats för att skapa ordning och reda i 
kommunens IT-system. Syftet är bland annat att styra upp större 
förändringar så att planering underlättas. Ett annat syfte är att 
ansvariga ska utföra de aktiviteter som krävs enligt lag eller egna 
styrande rutiner. Mer att läsa finns i kommunstyrelsens riktlinje för 
systemförvaltning. Nu pågår införandet av modellen för genomgång 
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i alla viktiga system. Ett stort ansvar ligger på systemägare och 
systemförvaltare för införandet. Men IT-avdelningen har en viktig 
uppgift att stödja och bevaka att arbetet utförs. Aktiviteten ska vara 
genomförd under kvartal 4 2019 men pågå under hela året. 
Aktiviteten är helt slutförd när samtliga system har arbetats igenom 
enligt modellen. Ansvarig är chef IT-avdelning men stöd krävs från 
kommunledningsförvaltningen 

 Införande av Service Market. Aktiviteten genomförs för att 
möjliggöra automatiserade tjänster från IT-avdelningen. Aktiviteten 
slutförs vintern 2019. Införandet sker i tre steg, -1 Möjliggöra att 
användarna (de som anmäler fel eller beställningar) ska kunna följa 
sina ärenden via en portal/inloggning. -2 Man ska själv kunna 
skapa/förändra sina lösenord för Windows-inloggningen. -3 Man ska 
kunna göra beställningar av datorer/skärmar och vissa tillbehör via 
samma portal som ovan. Aktiviteten innebär en utökad användning 
av befintligt ärendehanteringssystem. Ansvarig är chef IT-avdelning

4.5 Grunduppdrag

Under denna rubrik vill förvaltningen lyfta aktiviteter som kan vara bra för 
nämnden att känna till. Det är aktiviteter som kan sägas ingå i det 
grunduppdrag som förvaltningen har. Listan nedan utgör inte en fullständig 
genomgång av grunduppdraget. Listan innehåller istället de aktiviteter som 
kommit upp i beredningsprocessen men inte tagits med i nämndens 
verksamhetsplan i punkterna 4.1 - 4.4. Skälet för detta är att aktiviteten 
återkommer varje år och därmed kan sägas ingå i grunduppdraget.

Det är;
- Julprydnader i samarbete med köpmän och handlare i ungefär samma 

omfattning som föregående år
- 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
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Verksamhetsplan produktionsnämnden 2019

5 Detaljbudget  

Driftsbudget Kostnad Intäkt Budget 19

    
Summa - Produktionsnämnden 238 478 -145 254 28 492
    
Produktionsnämnd gemensamt   
(inkl HK airport)

6 754 -2 068 4 686

    
Tekniska 165 798 -81 549 19 517
Tekniska avdelningen 35 737 -40 994 -5 257
Avfall 32 760 -37 613 -4 853
Gata Park 32 569 -2 942 29 627
VA 64 732 -64 732 0
    
IT 17 200 -17 539 -339
    
Kost 48 290 -44 098 4 192
    
    
    
    
    
    
Produktionsnämnd 436 0 436
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Investeringsbudget Äskat Beslutat Plan
 2019 2019 2020
IT    
IT, reinvesteringar byte vart 4:e år 2 150 2 000 2 000
Servrar och SAN m.m. 880 800 800
Skrivare 1 080 750 750
Nätverk 430 400 400
Övriga investeringar AS400 m.m. 130 100 100
    
Kosten    
Kost, byte köksutrustning 200 150 150
    
Fastighet    
Yttertak Kupol 500 500  
Markförvärv  100 100
Höga Kusten Airport, målning terminalbyggnad 600 600  
    
Gata och Park    
Ombyggnad och beläggning av gator och vägar, 4 200 3 000 3 000
Gång- och cykelvägar, trafiksäkerh 600 200 450
Parker och planteringar 400 50 350
Parktraktor 1 000 1 000  
Renovering av lekplatser och Kramforsån 1 000 450 900
Gågatan Limsta 500 500 500
Hagaparken inkl VA åtgärder 2 000 1 500 1 500
Upprustning rännstensbrunnar 400 350 350
Gumåsvägen 2 800 2 800  
Viaduksgatan Nyland 2 500  2 500
    
Vatten och avlopp    
Omläggning och sanering VA-ledningar  3 000 3 000
Styr och övervakning ledningsnät 1 000 1 000  
Avloppspumpstationer ombyggnad 1 150 1 150  
Komplettering mindre avloppsanläggningar 600 500 500
Klockestrand ARV 800 700  
Ullånger ARV 800 700  
Angsta VV, ny intagsledning 1 000 1 000  
Nylands avloppsreningsverk 2 000 2 000  
    
Avfall    
ÅVC Höga Kusten 5 000 4 000  
Högberget Etapp 4    
Högbergets reningsanläggning  2 000 2 000
Ny byggnad för återbruk 600  600
Ny byggnad för mellanlagring 2 000  2 000
Carport personal 500  500
    
SUMMA Produktionsnämnd 36 820 31 300 22 450


