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§ 1  Dnr PN 2021/170 

Information 

Slutlig beslutsinstans 

Produktionsnämnden 

Beslut 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Nämnden tar del av nedanstående information:  

 Stefan Billström, förvaltningschef, redovisar verksamhetsberättelsen 

för 2020. 

 Lisa Ebbhagen, kostchef, informerar om kostavdelningens 

verksamhet och berättar hur pandemin har påverkat verksamheten. 

Vidare informerar Lisa Ebbhagen om stängningen av restaurangen på 

Viktoriagården. 

 Peter Levin, verksamhetschef, informerar om försäljningen av 

Strandhallen i Nyland. Vidare informerar han om lokalbidraget för 

samlingslokaler. 

 Stefan Billström, förvaltningschef, har en genomgång av den interna 

kontrollen och informerar nämnden om syftet med en intern 

kontrollplan. 
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§ 2 Dnr: PN 2021/77 

Beslut om verksamhetsberättelse 2020 

Slutlig beslutsinstans 

Produktionsnämnden 

Beslut 

Godkänna verksamhetsberättelsen för 2020. 

Ärendet 

År 2020 var ett år som mycket präglades av pandemin. En del aktiviteter fick 

senareläggas. Vi fick i flera fall ta extrakostnader till exempel för att 

förbättra säkerheten vid serveringsbord och underlätta för hemarbete. Vi 

drabbades också av intäktsbortfall genom minskat portionsantal. 

Trots det klarade vi av att hålla budget och tog också steg framåt när det 

gäller mål och aktiviteter. 

Vi klarade vår budget trots kraftiga intäktstapp genom portionsbortfall i 

Kosten och trots ökade kostnader inom IT som i båda fallen beror på 

pandemin. Det vittnar om en hög medvetenhet och ett stort ansvarstagande 

från chefer och övrig personal. 

Sammantaget är cirka hälften av målen och aktiviteterna helt uppfyllda. 

Pandemin har gjort att vissa aktiviteter har fått senareläggas. Det gäller till 

exempel målet att nämnden ska vara nöjd med ekonomirapporteringen. Den 

enkät som skulle ha hanterats av nämnden i december kommer nu att göras i 

februari eftersom decembermötet ställdes in. I en del fall har externa faktorer 

lett till förseningar till exempel har anläggandet av en återvinningscentral i 

Ullånger försenats på grund av överklagande. Insamling av matavfall 

försenades för att invänta utbyggnad av Hemabs anläggning i Älandsbro. 

Givet detta får måluppfyllelsen ändå anses vara god. 

Inom kostverksamheten är den stora utmaningen att hålla ekonomin i balans 

då priser är låsta och barnantal och därmed intäkter minskar. Till det ska 

läggas förväntningar från staten om kraftigt ökad andel ekologiska livsmedel 

som i de flesta fall är dyrare. Nämnden har gett uppdrag att utarbeta riktlinjer 

för kostverksamheten. I arbetet ska de köpande nämnderna också delta. 
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Förhoppningsvis kan arbetet leda fram till lösningar på hur utmaningen ska 

mötas. 

Gapet mellan förväntningarna på IT-avdelningen och de resurser som det 

låsta priset ger är stort och växande. Nämnden har utarbetat förslag till en ny 

taxa men inte fått gehör för den från Kommunstyrelsen. Frågan om 

finansiering måste få en snabb lösning. 

Renhållning är en verksamhet som gett stora ekonomiska överskott under 

några år. Huvudskälet till det är intäkter för det som levereras till deponin på 

Högberget. En av förklaringarna till det är att deponier avvecklas och de som 

finns kvar får mer. Vi kan dock se att överskottet har minskat. Vi vet att 

överskottet kommer att fortsätta minska och på sikt kommer vi ha en 

nettokostnad. 

Nämnden står inför stora ekonomiska utmaningar från tre områden Kost, IT 

och Renhållning. Givetvis ska vi vidta de åtgärder som är möjliga att vidta 

men de som beslutar om budgeten måste acceptera sänkt servicegrad eller 

vara beredd att skjuta till mer resurser. Några andra lösningar finns inte. 

Ekonomi och finansiering 

Ej relevant. 

Samråd 

Ej relevant. 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsberättelse 2020-Produktionsnämnden 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Revisorer 
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§ 3 Dnr: PN 2020/482 

Verksamhetsplan för år 2021 

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 riktlinjen för styrning och ledning ska nämnderna besluta om en 

verksamhetsplan inför kommande verksamhetsår. Planen utgår från den 

budget som kommunfullmäktige beslutade om i oktober 2020. I budgeten 

finns tre kommunövergripande perspektiv. 

De tre perspektiv som styrmodellen utgår från är: 

 Kramforsbon 

 Medarbetare 

 Ekonomi 

Till varje perspektiv finns ett kommunövergripande inriktningsmål som 

sammanfattar essensen i perspektivet och anger färdriktning. 

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 samt information om vad enheterna strävar efter 

under en workshop på sitt sammanträde den 17:e september. 

Nämndsledamöterna gjorde då sina prioriteringar för varje enhet. Resultatet 

av workshopen sammanställdes och användes av tjänstemannaorganisationen 

som utarbetade ett utkast till verksamhetsplan till nämndens möte i oktober. 

Nämndsledamöterna fick därefter ytterligare tid på sig att inkomma med 

synpunkter och önskemål. 
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Verksamhetsplanen ska följas upp i samband med delårsrapporten (augusti 

2021) och vid årets slut. 

Måluppfyllelse 

Verksamhetsplanen är förvaltningens viktigaste verktyg för att nå 

kommunfullmäktiges mål. 

Ekonomi och finansiering 

Verksamhetsplanering görs för att få störst nytta med de medel som satsas. 

Budgeten överensstämmer med den ram fullmäktige beslutat om. 

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 2021 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Revisorerna 
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§ 4 Dnr: PN 2020/696 

Uppföljning av internkontroll IT 

Slutlig beslutsinstans 

Produktionsnämnden 

Beslut 

Godkänna genomförd granskning av internkontroll inom IT. 

Ärendet 

Nämnderna ska årligen utfärda regler och anvisningar för den egna interna 

kontrollens organisation, utformning och funktion, årligen fastställa 

internkontrollplan samt följa upp och vidta åtgärder för att säkra ansvaret 

inom intern kontroll. Grund för planering och prioritering av 

internkontrollens omfattning utgörs av en riskbedömning av verksamheten 

som görs utifrån riskanalyser.  

Utifrån den samlade riskbedömningen prioriteras tillsynsåtgärder inför 

kommande budgetår i en internkontrollplan som nämnden ska fastställa. 

Nämnden ska behandla uppföljningen av intern kontroll i samband med 

delårsuppföljning och årsredovisning. 

I interkontrollplanen för 2020 bestämdes att rutiner för kontinuerlig drift 

inom IT ska granskas. 

I granskningen bestämdes att den största risken är att anmälda fel inte 

åtgärdas inom den tid och på det sätt som bestämts. 32 ärenden valdes ut 

slumpmässigt. I nedanstående tabell framgår fördelningen på 

handläggningstider. 
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§ 5 Dnr: PN 2021/86 

Internkontrollplan för Produktionsnämnden 2021  

Slutlig beslutsinstans 

Produktionsnämnden 

Beslut 

Anta internkontrollplan för produktionsnämnden 2021. 

Ärendet 

Nämnderna ska årligen utfärda regler och anvisningar för den egna interna 

kontrollens organisation, utformning och funktion, årligen fastställa 

internkontrollplan samt följa upp och vidta åtgärder för att säkra ansvaret 

inom intern kontroll. Grund för planering och prioritering av 

internkontrollens omfattning utgörs av en riskbedömning av verksamheten 

som görs utifrån riskanalyser. 

Utifrån den samlade riskbedömningen prioriteras tillsynsåtgärder inför 

kommande budgetår i en internkontrollplan som nämnden ska fastställa. För 

2021 väljs rutiner för fakturering av VA och Renhållningsavgifter. 

Nämnden ska behandla uppföljningen av intern kontroll i samband med 

delårsuppföljning och årsredovisning. 

Beslutsunderlag 

Internkontrollplan Produktionsnämnden 2021, dnr PN 2021/86 

Beslutet skickas till 

Revisionen 
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§ 6 Dnr: PN 2020/677 

Revidering av kostriktlinjerna 

Slutlig beslutsinstans 

Produktionsnämnden 

Beslut 

1. Uppdra till kostavdelningen att revidera befintliga kostriktlinjer i 

samråd med referensgrupp. 

2. Uppdra till förvaltningschefen att utse en arbetsgrupp med 

representanter från övriga förvaltningar. 

3. Utse ordföranden och vice ordföranden från produktionsnämnden att 

ingå i referensgruppen. 

4. Erbjuda övriga nämnder att utse varsin representant. 

Reservation 

Matts Söderberg (L) reserverar sig mot beslutspunkt 3. 

Ärendet 

De nu gällande kostriktlinjerna fastställdes av kommunfullmäktige 2017-02-

27 och i dessa står att uppföljning ska göras 2020. Då detta inte genomförts 

än bör revidering av dessa göras under 2021. Riktlinjerna ska antas och börja 

gälla så snart som möjligt under 2021. 

Måluppfyllelse 

Beslutet möjliggör en tydlig framtida styrning inom kostavdelningen samt 

underlättar för avdelningens kunder att se vad de kan förvänta sig. 

Ekonomi och finansiering 

Ingen merkostnad uppstår då detta är en naturlig del i nämndernas 

verksamhet. 

Yrkande 

Matts Söderberg (L) lämnar följande yrkande: 

Att utse Ove Källström (SD) som representant i referensgruppen.  
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Propositionsordning  

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till Matts 

Söderbergs (L) förslag och på bifall till Rainor Melanders (S) förslag.  

Produktionsnämnden godkänner propositionsordningen. 

Efter ställd propositionsordning finner ordföranden Rainor Melander (S) att 

produktionsnämnden bifaller Rainor Melanders (S) förslag. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Välfärdsnämnden 

Bildningsnämnden 
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§ 7 Dnr: PN 2020/697 

Privata utförare och redovisning av uppföljning av 

underentreprenörer 2020 

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 

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. De olika avtalens innebörd och uppföljningssystem.  

Avtal: Avtalspart: Uppföljning: Kommentar: Betyg: Förändring 
sedan 2019 

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  

Gräsklippning Maskinring 
Västernorrland 
Ullångers Taxi 

Inför säsong och 2-3 
möten under 
växtsäsong 

En kontinuerlig 
uppföljning vid 
objekten sker 
under hela 
växtsäsongen 

Gott Avtalet har 
löpt ut. Ny 
upphandling
. 

Vägbelysning Vattenfall Inför varje objekt och 
efter slutförande.  

 Gott Ny 
avtalsperiod
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 Samarbetet 
fungerar  

 

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. 

Beslutsunderlag 

Inget övrigt. 

Beslutet skickas till 

Tekniska avdelningen 
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§ 8 Dnr: PN 2020/620 

Stängning av restaurang på Viktoriagården 

Slutlig beslutsinstans 

Produktionsnämnden 

Beslut 

Stänga restaurangen på Viktoriagården. 

Ärendet 

Restaurangen på Viktoriagården har varit tillfälligt stängd under pandemin. 

Åtgärden har motiverats dels av smittspridningsskäl men också för att frigöra 

personalresurser för att möta egen sjukfrånvaro.  

När restaurangen är öppen åtgår det en heltidstjänst för att bemanna den. Det 

genomsnittliga antalet ätande per dag var 13 stycken såväl 2018 som 2019. 

Under januari-februari 2020 innan pandemin tog fart hade antalet ätande 

minskat till 8 stycken per dag. Det är således en verksamhet som ger ett stort 

underskott. Det är också troligt att restaurangen på vårdcentralen kommer att 

få några av dessa gäster. 

Matlagning för de boende på Viktoriagården kommer att fortsätta på samma 

sätt som idag. Dagverksamheten ”Skutan” äter idag i restaurangen. De 

kommer att erbjudas mat på samma sätt som boendeavdelningarna. 

Måluppfyllelse 

Åtgärden är positiv för ekonomin och väntas inte påverka övriga mål. 

Ekonomi och finansiering 

Åtgärden är nödvändig för att kostavdelningen ska ha en chans att klara sin 

budget med låsta priser. 

Samråd 

Vi har träffat företrädare för Välfärd som inte haft några invändningar mot 

förslaget att stänga restaurangen. 

Beslutet skickas till 

Välfärdsnämnden 
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§ 9 Dnr: 2021/87 

Svar på revisionsrapport ”Granskning av intern 

kontroll”  

Slutlig beslutsinstans 

Produktionsnämnden 

Förslag till beslut 

Avge nedanstående svar till revisorerna. 

Ärendet 

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en uppföljande 

granskning av intern kontroll. Syftet med granskningen var att bedöma om 

kommunstyrelse och nämnder säkerställer en tillräcklig och effektiv intern 

kontroll.   

Revisionen önskar att kommunstyrelsen, bildningsnämnden, 

produktionsnämnden och välfärdsnämnden 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 föreslås lämna i sitt svar. Synpunkter som vi bedömer 

riktas till annan nämnd än Produktionsnämnden kommenteras inte. 

Utifrån sin granskning rekommenderar revisorerna: 

 

Att informations- och utbildningsinsatser genomförs för att få en enhetlig 

bild av intern kontrollen i kommunen både bland tjänstepersoner och 

politiker. (4.2.1.1) 

Produktionsnämnden kommer att vika tid för att gå igenom grunderna i 

arbetet med intern kontroll.   

 

Att politikerna i samtliga nämnder bör få vara mer delaktiga i 

riskbedömning och riskanalys samt framtagande av intern kontrollplan 

(4.2.1.1) 

Vi kommer att göra genomgången av riskanalysen för nämnden mer grundlig 

samt redogöra för hur och när kontrollerna ska kunna göras. 
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Att det under kontrollmetod i intern kontrollplanen anges när och hur ofta 

kontrollerna ska genomföras. (4.2.2.1, 4.2.3.1) 

Detta ska presenteras och diskuteras med nämnden inför beslut om planen 

för kommande år (se svar på föregående rekommendation) 

 

Att en riskbedömning och riskanalys görs inför framtagandet av 2021 års 

internkontrollplan och att samtliga nämnder tar fram tillräckligt omfattande 

internkontrollplaner för att kunna göra en samlad bedömning av den interna 

kontrollen. (4.2.4.1, och 4.2.5.1) 

Vi kommer att fortsätta arbeta fram planen i gemensamma genomgångar 

med alla chefer i förvaltningen då vi tolkar revisorerna skrivning 

”Produktionsnämndens riskanalys avviker i positiv bemärkelse från övriga 

riskanalyser vi tagit del av” som ett godkännande av nuvarande metod. 

Ekonomi och finansiering 

Inte relevant för ärendet. 

Samråd 

Samråd har inte skett. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från revisionen med bifogad granskningsrapport. 

Beslutet skickas till 

Revisionen 
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§ 10 Dnr: PN 2020/669 

Riktlinje för Kramfors kommuns markinnehav 

Slutlig beslutsinstans 

Produktionsnämnden 

Beslut 

Anta riktlinjen för Kramfors kommuns markinnehav. 

Ärendet 

Kramfors kommun och dess Produktionsnämnd äger och förvaltar 

markområden inom kommunens geografiska yta. Marken är tomtmark, 

åkermark, skogsmark och övrig mark. Det finns också vattenområden inom 

markinnehavet. För att förvaltningen av markområdena ska vara så rätt som 

möjligt finns det behov av att uttrycka hur dessa ska förvaltas. Syftet med 

dokumentet är att fastställa ett likartat sätt att behandla försäljning och 

upplåtelse av kommunägda fastigheter samt köp av och tillförsäkrande av 

rättigheter på ej kommunägda fastigheter. I nära samband med markinnehav 

finns också behov av att nyttja mark för exempelvis ledningsdragning. Detta 

dokument reglerar också hur avtal formuleras. 

Kramfors kommun är i dagsläget ensam ägare till ca 4700 hektar land- och 

vattenområden fördelat på drygt 600 fastigheter, utöver det äger kommunen 

också delägande i samfälligheter. Förvaltningen av markinnehavet varierar 

beroende på nuvarande markanvändningsområde och belägenhet. 

Huvuddelen av marken utgör skogsmark, ca 2500 ha betecknas som 

produktiv skogsmark där skogsbruk bedrivs, utöver den angivna arealen 

finns också tre naturreservat som klassas som produktiv skogsmark men där 

skogsbruk ej bedrivs. Stora delar av den produktiva skogsmarken är belägen 

tätortsnära eller har friluftsanläggningar samt naturstigar/leder som påverkar 

den typ av skogsbruk som kan utföras 

Industrimark, gatumark, parkmark och tomtmark utgör så kallad övrig mark 

vilket uppgår till ca 1200 hektar av markområdena. Skötseln av denna mark 

sköts i egen kommunal regi, delar av marken är utarrenderad till föreningar, 

privatpersoner eller företag som nyttjar och sköter respektive arrendeområde.  

Ett kommunalt markägande behövs i första hand för att tillgodose och 

möjliggöra kommunala verksamheter. Ett kommunalt ägande av fastigheter 
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kan också möjliggöra exploatering eller säkerställa allmänna intressen och 

allmänhetens tillgång till vissa områden. 

Riktlinjerna ger dels en bild av hur läget är idag men också en vägledning i 

hur kommunens markinnehav ska utvecklas över tid. 

Ekonomi och finansiering 

Riktlinjen i sig ger inte upphov till kostnader. 

Samråd 

Samråd har skett med samhällsavdelningen 

Beslutet skickas till 

Tekniska avdelningen 
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§ 11 Dnr: PN 2021/121 

Investeringsuppföljning 2020  

Slutlig beslutsinstans 

Produktionsnämnden 

Beslut 

1. Ta emot rapporten och lägga den med godkännande till handlingarna. 

2. Begära tilläggsbudget med 4 886 tkr för investeringar inom VA-verk 

enligt förteckning. 

3. Begära tilläggsbudget med 14 018 tkr för investeringar inom avfall 

enligt förteckning. 

4. Begära tilläggsbudget med 150 tkr för investeringar inom kost enligt 

förteckning. 

Ärendet 

Huvuddelen av investeringarna utförs av den Tekniska avdelningen. De 

dominerar därför även denna rapport. Men rapporten avslutas med de 

investeringar som gjorts av IT-avdelningen och Kostavdelningen  

Under 2020 genomfördes på Tekniska avdelningen en stor mängd med 

investeringar för att säkerställa ett hållbart samhälle. I rapporten beskrivs 

utifrån de olika enheterna inom tekniska avdelningen vad som är gjort 

respektive vad som inte är gjort under 2020. 

Ekonomi och finansiering 

Totalt begärd tilläggsbudget är 19 054 tkr. Beslut om tilläggsbudgeten 

behövs för att beslutade planer ska kunna genomföras.  

Samråd 

Inga samråd har skett. 

Beslutsunderlag 

Inga övriga beslutsunderlag 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Tekniska avdelningen 
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§ 12 Dnr: PN 2020/96 

Återrapportering gällande årliga bidrag till 

samlingslokaler 

Slutlig beslutsinstans 

Produktionsnämnden 

Beslut 

1. Betala driftbidragen som vanligt 2021. 

2. Inför 2022 får Docksta Bordtennisklubb och Ullångers resurscentra 

ansöka om stöd till föreningsägda samlingslokaler. 

Reservation 

Matts Söderberg (L) reserverar sig mot beslutspunkt 2 gällande Ullångers 

resurscentra. 

Ärendet 

Vi har under sommaren och hösten försökt hitta dokumentation på historiken 

kring bidragen som betalats ut till Docksta Bordtennisklubb för Docksta 

bygdegård sam Ullångers resurscentra för centrumhuset i Ullånger, dock 

utan resultat. 

Bidragen har betalats ut i väldigt många år utan att något direkt beslut ligger 

till grund. Det finns inga underlag i varken kommunens arkiv eller i diariet. 

Någon tror att bidraget kom till i samband med kommunsammanslagningen 

medan någon tror att det kom till när kommunen sålde fastigheterna. 

Då det inte är någon större skillnad på de nämnda lokalerna gentemot 

exempelvis Frånö folkets hus så bör även dessa två byggnader ingå i stöd till 

föreningsägda samlingslokaler. 

Ansökningarna för 2021 hade sista ansökningsdatum 15 oktober, så bidraget 

betalas ut som vanligt 2021. Däremot inför 2022 ingår de båda byggnaderna 

i stöd till föreningsägda samlingslokaler. 

Yrkande 

Matts Söderberg (L) lämnar följande skriftliga yrkande: 
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Avslag i Punkt 2. gällande söka av Ekonomiska föreningen - Ullångers 

Resurscentra. samt bifall i Punkt 2. gällande bidrag till Ideella Föreningen - 

Docksta Bordtennisklubb. 

Propositionsordning  

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till Matts 

Söderbergs (L) förslag och på bifall till Rainor Melanders (S) förslag.  

Produktionsnämnden godkänner propositionsordningen. 

Efter ställd propositionsordning finner ordföranden Rainor Melander (S) att 

produktionsnämnden bifaller Rainor Melanders (S) förslag. 

Ekonomi och finansiering 

Flytta budgetutrymme om 190 000 kronor från verksamhet 30026 till 

verksamhet 30027 inför budget 2022. 

Samråd 

Inget samråd har skett. 

Beslutet skickas till 

DBTK 

Ullångersresurscentra 
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§ 13 Dnr: PN 2021/113 

Försäljning av Kramfors Nyland 1:34 

Slutlig beslutsinstans 

Produktionsnämnden. 

Beslut 

1. Godkänna försäljningen av fastigheten Kramfors Nyland 1:34 till 

Nylands Trä AB enligt villkoren i bifogat köpekontrakt.  

2. Uppdra till Rainor Melander, ordförande Produktionsnämnden och 

Sofie Wallblom, fastighetssamordnare att underteckna 

köpehandlingarna.  

Ärendet 

Inför vintern 2019/2020 togs beslutet att inte spola någon is i Strandhallen på 

grund av för få aktivitet. På Kommunstyrelsen 2019-10-15 beslutades det att 

uppdra till Produktionsförvaltningen i samråd med Kultur- och fritidsenheten 

att förbereda inför en försäljning. Sedan dess har miljö- och 

byggförvaltningen upprättat en ny detaljplan samt har fastigheten värderats 

av en oberoende värderingsman.  

Nylands Trä AB har själva visat intresse för fastigheten och efter en dialog 

lämnade de ett bud på 1 600 000 kronor. De har för avsikt att utöka sin 

verksamhet i byggnaden samt bibehålla fritidsgården. För att säkerställa 

deras möjlighet att bedriva sin verksamhet upprättas ett avtalsservitut för rätt 

att nyttja utfartsväg samt ett arrende på kommunens fastighet Kramfors 

Nyland 7:18 gällande plats för vändplan. 

De verksamheter som ska säkerställas, som idag bedrivs i Strandhallen, är 

fritidsgårdsverksamhet och omklädningsrummen som används av 

fotbollsföreningen. Under kvällarna som ungdomsgården är öppen så samlas 

35-40 ungdomar i lokalen i Strandhallen. Man anordnar också andra 

aktiviteter såsom familjedagar. IFK Nyland har 2-3 ungdomslag i seriespel. 

Dessa aktiviteter bedrivs idag av IFK Nyland och Kramfors kommun har i 

förhandlingen om försäljning kommit överens med den nya ägaren att hyra 

ut dessa lokaler till idrottsföreningen.  
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Ekonomi och finansiering 

Försäljningen innebär en intäkt på 1 600 000 kronor samt en besparing på 

drift- och underhållskostnader.  

Det bokförda värdet på fastigheten var den fjärde februari 2 314 145,16 

kronor, vilket innebär en nedskrivning i och med att köpeskillingen 

understiger det bokförda värdet. 

Samråd 

Kultur- och fritidsenheten som i sin tur har löpande kontakt med IFK Nyland 

och Intresseföreningen i Nyland 

Ekonomienheten 

Beslutsunderlag 

Köpekontrakt 

Beslutet skickas till 

Produktionsförvaltningen 

Kultur- och fritidsenheten 
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§ 14 Dnr: PN 2021/3 

Redovisning av delgivningar 

Slutlig beslutsinstans 

Produktionsnämnden 

Beslut 

Delgivningarna noteras till protokollet. 

Ärendet 

Följande delges nämnden för kännedom: 

1. Justerat protokoll PN 2020-10-29 

2. Delårsrapport 2020-08-31 

3. Granskning av långsiktig finansiell planering 

4. Kf 201026 § 103 Mål- och resursplan 2021 med flerårsplan 2022-

2023 för Kramfors kommun 

5. Kf 201026 § 104 Delårsrapport för Kramfors kommun 2020-08-31 

6. Krisledningsnämnden 201112 § 2 Särskild riktlinje för medarbetare 

med anledning av den ökande smittspridningen av Coronaviruset 

7. Mål- och resursplan 2021 med planåren 2022-2023 ver 2020-10-06 

(1) 

8. Kasu 210215 § 6 Direktiv för arbetet med mål- och resursplan 2022 

med planåren 2023-2024 

9. Delegationsbeslut beslutsattestanter från och med 2020-11-02 

10. Delegationsbeslut driftbidrag till föreningsägda samlingslokaler 2021 

11. Delegationsbeslut dokumenthanteringsplan 
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17. Delegationsbeslut yttrande över byggnation närmare än 4 meter 

 

 




