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§ 1  Dnr PN 2020/86 

Information 

Slutlig beslutsinstans 

Produktionsnämnden 

Beslut 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Nämnden tar del av nedanstående information:  

 André Nilsson, AdvicU redovisar utredningen av IT-verksamheten. 

 Peter Levin, chef, tekniska avdelningen, informerar om projektet 
Matavfallsinsamling 2021.  

 Peter Levin, chef, tekniska avdelningen, informerar om investeringen 
i ny lift på Skuleberget. 
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§ 2 Dnr: PN 2020/39 

Beslut om verksamhetsberättelse 2019 

Slutlig beslutsinstans 

Produktionsnämnden 

Beslut 

Godkänna verksamhetsberättelsen för 2019 

Ärendet 

År 2019 var Produktionsnämndens första verksamhetsår. 
Verksamhetsmässigt har året bland annat präglats av; 

 Förberedelser för förändringar inom renhållningsområdet. Det 
handlar om krav på separat insamling av matavfall från 2021 samt 
utredningar av åtgärder för att klara tillsynskrav för deponin 

 IT är en verksamhet med ökande krav och förväntningar. Låsta priser 
har gjort att kraven inte kan mötas med ökade resurser. En översyn 
av verksamheten pågår med konsultstöd. Rapporten kommer att 
presenteras på nämndens möte i februari 

 Personskiften och rekryteringar inom ledningsgruppen för 
kostavdelningen.  

 Inom VA-verksamheten har vi två avloppsanläggningar som också 
tar emot avloppsvatten från industrin. Under året har aktiviteter 
genomförts i dialog med dessa industrier för att kunna hålla 
verksamheten på en bra nivå. 

Ekonomiskt är utfallet inom tilldelad budgetram totalt för nämnden. 
Exklusive återbetalning av flygskatt ligger utfallet precis på budget. 
Eftersom återbetalningen av flygskatt varken funnits med i budget eller 
prognoser är helårsutfallet sämre än den prognos som lämnades i oktober 
som visade ett plus på 0,5 miljon jämfört med budget. Försämringen beror på 
fler turer för vinterväghållning i slutet på 2019 jämfört med 2018. Utfallet 
för renhållning blev heller inte fullt så bra som prognosen i oktober visade 
även om det ändå blev ett överskott på 0,9 miljoner jämfört med budget. 
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Produktionsnämnden har stora utmaningar framför sig. Flera av dessa har att 
göra med ekonomiska förutsättningar som ställer svåra för att inte säga 
orimliga krav. IT är en verksamhet som kan sägas vara i centrum för det 
förändringstryck som kommunal verksamhet utsätts för. Behov och krav 
ökar men inte antal enheter som prissätts i IT-avdelningens prislista. 
Kompetens måste köpas in utifrån i hög grad. Köpen görs från leverantörer 
som inte lyder under någon prisregleringsmekanism. Behov, krav och 
förväntningar ökar men avgifterna ska vara oförändrade.  

Kostverksamheten har haft samma priser sedan 2016. Krav på oförändrad 
produktionsstruktur, heltidstjänster överallt, låsta priser samt minskande 
portionsantal kommer förr eller senare att leda till att någon/några av 
låsningarna behöver tas bort.  

Renhållningsverksamheten har en nettointäkt på 5,7 miljoner 2019 med en 
budgeterad nettointäkt på 4,8 miljoner. Utfallet kommer från deponin. Redan 
2020 kommer den nettointäkten att sjunka. Ganska snart kommer vi att 
behöva genomföra investeringar för att klara myndighetskrav. Nettointäkten 
sjunker då både genom minskade intäkter och genom ökade kostnader. Om 
ett antal år måste vi stänga deponin helt. Då kommer vi att ha en 
nettokostnad kvar för att klara reningen av lakvatten från deponin. 

Nettoramen har sänkts med 1 miljon från 2019 till 2020. Det kommer att 
drabba de anslagsfinansierade verksamheterna som gator och 
parkverksamhet.  

Men det finns också ljuspunkter mellan de ekonomiska ovädersmoln som 
tornar upp sig. Bidragsnivån till flygplatsen kan sänkas 2020 som en följd av 
att trafikplikt gäller. Den kallhyra vi får från Kramfast för Frånö 
tjänstecenter kommer att höjas 2020. Kommunen har fått ett tillskott på drygt 
20 miljoner i förändrade utjämningsbidrag jämfört med budget 2020. Totalt 
kommer 20 miljoner att fördelas ut i nämndernas ramar. Förhoppningsvis 
kan Produktionsnämnden få viss tilldelning. 

Utöver de ekonomiska utmaningarna finns det också verksamhetsmässiga 
utmaningar. Renhållningen ska ställas om så att vi klarar lagkrav på separat 
hantering av matavfall. Flera projekt pågår för införande till 2021.  

Beslutsunderlag 

Verksamhetsberättelse 2019-Produktionsnämnden 
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelse 

Revisorer 
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§ 3 Dnr: PN 2020/38 

Utredning om riktlinje för förvärv, försäljning och 
förvaltning av mark 

Slutlig beslutsinstans 

Produktionsnämnden 

Beslut 

Ge förvaltningen uppdrag att ta fram ett förslag på riktlinje för 
markanvändning 

Ärendet 

Kramfors kommun äger och förvaltar mark inom kommunens geografiska 
yta. Det finns anledning att fundera på hur vi vill att den marken ska 
användas nu och i framtiden. Mark kan vara en strategisk resurs för 
näringslivsutveckling likväl som en resurs för att skapa bostadsområden. Det 
sker också både försäljning av mark och förvärv av mark löpande. Ofta 
handlar försäljning om små markområden som kan ge en fastighetsägare 
möjlighet att utöka sin verksamhet och det kan vara både privatpersoner och 
näringsidkare. Markområden kan ligga både inom och utanför 
detaljplanelagd mark. 

Kommunen är också en ganska stor skogsägare där mark som lämpar sig för 
detta nyttjas för ett produktionsskogsbruk. Det kan också finnas anledning 
för kommunen att äga mark som finns tätortsnära för att då möjliggöra för ett 
utökat behov av friluftslivsvänliga områden eller liknande.  

Kommunen arrenderar också ut mark för olika ändamål, allt från hästbete, 
jordbruk till industrifastigheter.  

Utredningen bör ta fram riktlinjer för både försäljning, förvärv och där olika 
former av nyttjanderätter ska ges till andra. 

Vi ser också att den del av kommunen som idag är mest attraktiv för 
byggande finns i kustområdet där kommunen har lite möjlighet att påverka 
då kommunen i princip inte äger någon mark kustnära.  

Utredningen presenteras under hösten 2020. 
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Ekonomi och finansiering 

Utredningen genomförs med interna resurser. 

Samråd 

Utredningen ska göras med samhällsavdelningen. 

Beslutet skickas till 

Tekniska avdelningen 
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§ 4 Dnr: PN 2020/40 

Beslut om åtgärder med anledning av medarbetarenkät 
2019 

Slutlig beslutsinstans 

Produktionsnämnden 

Beslut 

1. Ge uppdrag till förvaltningens chefer att lyfta frågor om kränkande 
särbehandling och trakasserier i alla kommande medarbetarsamtal 
samt att analysera svaren i förvaltningens ledningsgrupper. 

2. Inte vidta några ytterligare åtgärder med anledning av 
medarbetarenkäten 2019 

Ärendet 

I nämndens verksamhetsplan för 2019 står som en aktivitet att analysera 
utfall i medarbetarenkäten. Vid behov ska nya aktiviteter planeras in om 
utfallet motiverar det. I mitten av december fick vi del av utfallet för 
förvaltningen.  

Den sammanfattande frågan om hur nöjd medarbetaren är med sin 
arbetssituation ligger på sin högsta nivå någonsin för hela kommunen och 
förvaltningen ligger marginellt högre. Inte heller någon av de övriga 
frågorna motiverar en särskild insats. Ingen aktivitet behöver därför föreslås. 

Däremot kommer utfallet att diskuteras i förvaltningens ledningsgrupper. 
Frågor om kränkande särbehandling och trakasserier ska ställas och 
diskuteras i varje enskilt medarbetarsamtal. 

Beslutsunderlag 

Medarbetarenkät för Produktionsförvaltningen 



 

Produktionsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(21) 
Sammanträdesdatum 

2020-02-20 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 5 Dnr: PN 2020/7 

Skogsförsäkring  

Slutlig beslutsinstans 

Produktionsnämnden 

Beslut 

Avstå från skogsförsäkring.  

Ärendet 

Kramfors kommuns skogsinnehav omfattas i dagsläget av en särskild 
skogsförsäkring. Försäkringen täcker brand, snöbrott och stormskador men 
kan också ge rätt till ersättning om stora skador på plantskog har uppstått, 
exempelvis vid torka.  

Idag betalar kommunen en premie på ca 170 000 kr per år vilket är en 
summa som höjdes markant under 2019. Genom att höja självrisken till en 
miljon kronor kan premien minskas till ca 125 000 kr per år. Att ändra till en 
beloppsbegränsning (sk. första risk) går försäkringsbolaget inte med på och 
sannolikt skulle det ändå inte ha påverkat premien i någon betydande 
utsträckning. 

Under de senaste åren har skogsinnehavet främst drabbats av stormskador 
men vid de tillfällena har det inte varit aktuellt att använda försäkringen 
eftersom skadevärdet ej varit tillräckligt högt för att finansiera avverkning 
och upparbetning av det stormfällda virket. Även den del av försäkringen 
som täcker snöbrott i ungskog har inte kunnat användas eftersom skadorna 
aldrig varit särskilt omfattande och ej uppgått till nivån för självrisken. Det 
finns inga exempel på där kommunen fått skog förstörd av brand. Enligt 
försäkringsbolagen är just skogsbrand den skogsskada som förekommer 
minst bland försäkringsärendena. 

Kommunens skogsinnehav är spridd över en relativt stor geografisk yta och 
därmed är riskerna för omfattande skador på landskapsnivå små. Storm, 
brand och snöbrott drabbar i regel geografiskt avgränsade områden vilket 
innebär att kommunens visserligen stora men framförallt spridda 
skogsinnehav statistiskt sett ej påverkas i så pass stor grad att det skulle 
motivera den höga försäkringspremien. Normalt sett har många vanliga 
skogsägare sitt skogsinnehav relativt samlat och då ökar riskerna för att 
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utsättas för omfattande skador av just brand eller storm. För kommunens del 
så är risken mycket liten att stora delar av skogsinnehavet skulle drabbas 
samtidigt. Det kan naturligtvis uppstå omfattande skador på del av innehavet 
men på grund av den totalt sett stora skogsarealen blir premien och 
självrisken oproportionerligt hög, därför är den samlade bedömningen att 
kommunen på sikt tjänar på att avstå försäkringen.  

Ekonomi och finansiering 

Genom at inte betala försäkringspremien kommer mer pengar kunna läggas 
på skogsvård och andra skadeförebyggande åtgärder. 

Beslutet skickas till 

Tekniska avdelningen 
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§ 6 Dnr: PN 2020/8 

Flytt av investeringsmedel 

Slutlig beslutsinstans 

Produktionsnämnden 

Beslut 

Omfördela investeringsmedel för året 2019 till folkets park, teatersalongen. 

Ärendet 

Taket på teatern, Folkets Park har varit i dåligt skick och under den snörika 
vintern 2018 kulminerade problemet. Isoleringen i taket har varit minimal, 
vilket innebär att värmen stiger upp genom taket och snön på taket smälter. 
När det blivit kallt har vattnet frusit så att vattenavrinningen såsom 
hängrännor frusit sönder, vilket i sin tur bidragit till att vattnet runnit längs 
fasaden och då har även denna frusit sönder. Smältvattnet har även runnit in i 
teatersalongen, vilket har inneburit att det varit höga kostnader på 
takskottning för att undvika ovanstående.  

Utifrån detta gjordes en omfördelning av investeringsmedel för 2019. I 
budgeten finns medel på 500 000 kronor avsatt för renovering av tak på 
Kupolen som ligger vid Folkets park. Då teatersalongen ansågs mer akut 
valde vi att genomföra takbytet, tilläggsisolering samt fasadbyte där.  

Beslutsunderlag 

Investeringsmedel, utdrag ur Budget 2019. 

Beslutet skickas till 

Tekniska avdelningen 
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§ 7 Dnr: PN 2020/37 

Utredning om parkering och flöden i Kramfors tätort 

Slutlig beslutsinstans 

Produktionsnämnden 

Beslut 

Initiera en utredning om möjligheterna till att få en dynamisk parkering i 
centrala delarna av Kramfors tätort. 

Ärendet 

Idag finns det möjlighet att parkera bilen genom att nyttja de avsedda 
platserna och på vissa ställen använda en parkering-skiva för att markera 
tiden. Idag kan vi se att många som arbetar i närheten vill stå på dessa två-
timmarsparkeringar under hela dagen. Det betyder att många människor 
måste gå ut och skruva på p-skivan med jämna mellanrum under dagen. 
Detta problem finns egentligen bara på Torggatan och Biblioteksgatan och 
några angränsande platser. Avsikten med dessa parkeringar var att 
möjliggöra för de som var intresserade att under kortare tid handla eller 
uträtta småärenden i affärer etc. 

Idag finns det parkeringsappar som möjliggör att man kan ange när man 
kommer och sedan lämnar platsen och bara betalar för just den tiden man 
stod där. Frågan är om ett sådant system skulle kunna införas i Kramfors? Ett 
app-system måste också kompletteras med antingen en automat eller på 
något annat sätt ange var man parkerar. 

Det finns möjlighet att medge att de två första timmarna är gratis och att det 
sedan påförs en avgift. Områden där avgift kan komma till gäller främst där 
det idag är område för p-skiva. Det finns också möjlighet att införa att man 
oavsett plats anger att man parkerar där.  

Under 2020 kommer samhällsavdelningen att lägga ett förslag om en 
parkeringsstrategi i akt och mening att föröka identifiera var vi har 
parkeringsplatser som kan anvisas till de som behöver plats och arbetar i typ 
kommunhuset. Det finns också behov av att kunna anvisa platser för gäster 
som har behov för en dag etc. 

Krambo är också en stor fastighetsägare som måste involveras i lösningen. 
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Utredningen presenteras på oktobernämnden. 

Ekonomi och finansiering 

Utredningen genomförs med befintliga resurser.  

Samråd 

Utredningen kommer att genomföras tillsammans med samhällsavdelningen. 
Krambo/Kramfast kommer också att behöva delta i utredningen. 

Beslutet skickas till 

Tekniska avdelningen 

Samhällsavdelningen 
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§ 8 Dnr: PN 2019/336 

Driftbidrag till föreningsägda samlingslokaler 2020 

Slutlig beslutsinstans 

Produktionsnämnden 

Beslut 

Bevilja driftsbidrag till föreningarna med föreningsägda samlingslokaler för 
2020 med 385 998 kronor. 

Ärendet 

Fjorton föreningar har lämnat in ansökningar om driftbidrag. Inkomna 
ansökningar har sammanställts och utifrån gällande regler har driftbidraget 
till respektive förening fördelats enligt följande: 

Sandö IF 22 865 kr 
Mariebergs Folkets Hus 20 389 kr 
Lunde Folkets Hus 20 384 kr 
Frånö Folkets Hus 46 913 kr 
Lugnviks IF 44 075 kr 
IOGT-NTO Friskt Mod 19 095 kr 
Lövviks byförening 31 916 kr 
Träsk-Övered-Ry Byförening 5 178 kr 
Ovanmons Samhällsförening  14 162 kr 
Östbygdens Byförening 10 213 kr 
Föreningen Tunsjö Byalag 10 106 kr 
Finnmarkens Bygdeförening 8 192 kr 
Svanö Folkets Hus 64 636 kr 
Nylands Folkets Hus Förening  67 876 kr 

 

Ekonomi och finansiering 

Kostnaden om 385 998 kronor tas ur Tekniska avdelningens budget för 
bidrag till föreningsägda samlingslokaler, verksamhet 30027. 
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Måluppfyllelse 

Bidraget möjliggör att föreningarna kan upprätthålla en god standard i sina 
respektive föreningsägda samlingslokaler och därmed fler evenemang för 
allmänheten.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteföreskrift, Stöd till föreningsägda samlingslokaler, 2017-09-12, KS 
2017/292. 

Beslutet skickas till 

Tekniska avdelningen 
Ekonomienheten 
Respektive förening 
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§ 9 Dnr: PN 2020/36 

Tecknande av markavtal med Stadsnätsbolaget Sverige 
AB 

Slutlig beslutsinstans 

Produktionsnämnden 

Beslut 

Produktionsnämnden föreslås besluta att 

1. Godkänna avtalsförslaget från Stadsnätsbolaget Sverige AB 

2. Ge produktionsnämndens ordförande Rainor Melander och tekniska 
avdelningens markhandläggare Andreas Renström i uppdrag att 
underteckna avtalet. 

Ärendet 

Stadsnätsbolaget Sverige AB, 556804-3250, 169 70 Solna har ansökt om att 
få teckna markavtal med Kramfors kommun avseende förläggning av 
fiberoptiska ledningar för nät- och leverantörstjänster. Bolaget har upprättat 
ett avtalsförslag som man undertecknat och efterfrågar nu kommunens 
godkännande för upplåtelsen. Avtalsförslaget har utformats efter Sveriges 
Kommuner och Regioners mall för markavtal. Avtalet är övergripande och 
själva ledningsförläggningen avseende läge och utförande bestäms i 
kommande grävtillstånd. Ersättning för upplåtelsen utgår årligen och utgör 
1,80 kr per längdmeter ianspråktaget utrymme för ledning. 

Ekonomi och finansiering 

Ersättningen täcker det besvär och arbete som kommunen åsamkas med 
anledning av upplåtelsen. 

Samråd 

Ändringar i avtalets utformning och samråd har förts inom tekniska 
avdelningen där enheterna gata- och park och vatten- och avlopp ingått. 
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Beslutsunderlag 

Markavtal Stadsnätsbolaget Sverige AB 

Beslutet skickas till 

Stadsnätsbolaget Sverige AB 

Tekniska avdelningen 
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§ 10 Dnr: PN 2020/12 

Redovisning av delgivningar 

Slutlig beslutsinstans 

Produktionsnämnden 

Beslut 

Delgivningarna läggs till handlingarna.   

Ärendet 

Följande delges nämnden för kännedom: 

1. Kf 191125 § 175 Medborgarförslag - att göra Babelsberg tillgänglig 
för promenader  

2. Ks 191125 § 173 Aktualiseringsbeslut gällande 
renhållningsföreskrifter och förlängning avfallsplan 

3. Ks 200114 § 4 Ekonomisk prognos grundad på oktoberutfall 2019 

4. Ks 200114 § 15 Riktlinjer för attest 

5. Ks 200114 § 16 Stöd till ägare av icke statliga flygplatser i Norrland 

6. Ks au 200204 § 47 Budgetdirektiv 2021 

7. Medborgarförslag om att göra Babelsberg tillgängligt för promenader 
PN 2019.515 
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§ 11 Dnr: PN 2020/13 

Redovisning av delegationsbeslut 

Slutlig beslutsinstans 

Produktionsnämnden 

Beslut 

Delegationsbesluten läggs 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 Ansökan om att förvärva-arrendera mark del av 
ÖD 10.158 och ÖD 10.160 

2. Delegationsbeslut ansökan om att få ta del av utökade 
statsbidragsmedel 

3. Delegationsbeslut avtal IT drift 2020-01-01 Krambo 
4. Delegationsbeslut avtal IT drift 2020-01-01 Räddningstjänsten Höga 

Kusten-Ådalen 
5. Delegationsbeslut avtalsservitut Kramfors-Bollstamo 1.85 
6. Delegationsbeslut Beslutsattestanter på ekonomiavdelningens 

blankett 
7. Delegationsbeslut bostadsarrende del av fastighet Forsed 1.10 
8. Delegationsbeslut Företagsmässan 
9. Delegationsbeslut Förfrågan om förvärv Bollstamo 1.85 
10. Delegationsbeslut försäljning av avverkningsrätt Hammar 2.34 
11. delegationsbeslut försäljning av avverkningsrätt Nässom 34.3 
12. Delegationsbeslut försäljning av leveransrotpost Hammar 2.34 
13. Delegationsbeslut försäljning leverensrotpost Gistgårdsön 1.2 
14. Delegationsbeslut förvärva och arrendera mark del av Öd 
15. Delegationsbeslut intrång på fastighet kramfors köja 22.18, 8.29, 

22.27 
16. Delegationsbeslut leveransrotpost Svanön 1.37 
17. Delegationsbeslut lägenhetsarrende del av Hammar 2.34 
18. Delegationsbeslut lägenhetsarrende Lunde 2.74 
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19. Delegationsbeslut nyttjanderätt del av fastighet Strinne 1.38 
20. Delegationsbeslut nyttjanderätt del av ÖD 10.158 
21. Delegationsbeslut Nyttjanderätt Ullångers-Salum 4.2 
22. Delegationsbeslut om utlämnande av e-post 
23. Delegationsbeslut upplåtelseavtal på Hägglund Gustavssons ABs 

servitutområde Försöket 5 
24. Delegationsbeslutavtal IT drift 2020-01-01 Höga Kusten Airport 
25. Delegationsbeslutöverlåtelse lägenhetsarrende Brunne 8.358 
26. Delegationsbeslut Nyttjanderättsavtal Gudmundrå-Myre 2.22 

 

 


