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§ 14 Information- och utbildningspass 
Diarienummer: PN 2022/4 

Slutlig beslutsinstans 
Produktionsnämnden 

Produktionsnämndens beslut 
Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 
Nämnden får ta del av följande information: 

• Resultatet från medarbetarundersökningen 2021 – Maria Hedman, 
förvaltningschef 

• Högberget i framtiden – Annamaria Berglund, enhetschef 
• Kommunens skog och skogsbruksplan – Andreas Renström, 

planerare 
• Kostavdelningens ekonomi – Emilia Norberg, kostchef 
• Ekonomisk månadsavstämning för mars – Rolf Westin, ekonom 
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§ 15 Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2021 
Diarienummer: PN 2022/133 

Slutlig beslutsinstans 
Produktionsnämnden 

Produktionsnämndens beslut 
1. Godkänna rapporten ”Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 

2021 - Produktionsförvaltningen”. 
2. Uppdra till förvaltningschef att till nästa rapport kartlägga och 

rapportera hur samverkan skett.  

Ärendet 
Arbetsgivaren ska varje år göra en uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet enligt (AFS 2001:1 § 11). Uppföljningen av 
arbetsmiljöarbetet ska göras för att undersöka att arbetsmiljöarbetet bedrivs 
enligt lagar och föreskrifter. HR-enheten ansvarar för uppföljningen som 
enligt Riktlinjen för hälsa och arbetsmiljö ska rapporteras till respektive 
nämnd samt samlat för hela kommunen till HR-råd, centrala 
samverkansgruppen och kommunstyrelsen. 

Uppföljningen har genomförts genom att alla chefer har fått svara på en 
enkät med 20 frågor. Samtliga chefer inom förvaltningen har besvarat 
enkäten. I beslutsunderlaget finns resultatet för Produktionsförvaltningen. 

Samlad bedömning för Produktionsförvaltningen 
Även år 2021 blev ett speciellt år på många sätt med anledning av den 
rådande Coronapandemin som i stort fortsatt påverkat verksamheternas 
arbetsmiljöarbete. Det har förekommit både krav på åtgärder samt ett behov 
av att öka kompetens hos både chefer och skyddsombud gällande arbetet 
med riskbedömningar för att säkerställa en god arbetsmiljö. Under året har 
kommunens samtliga chefer och skyddsombud deltagit i en partsgemensam 
utbildning i riskbedömning för att skapa samsyn hur vi tillsammans kan 
jobba med riskbedömning enligt det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 
. 

Den genomförda uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet visar 
att cheferna inom Produktionsförvaltningen har god kännedom om de 
styrande dokumenten inom arbetsmiljöområdet och genomför 
riskbedömningar, utredningar av tillbud och arbetsskador när det är 
aktuellt.  
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Förvaltningens utvecklingsområde är att säkerställa att alla typer av 
kartläggningar av arbetsmiljön genomförs enligt gällande rutiner. 

  

Uppföljningen visar att arbetet kring aktiva åtgärder enligt 
diskrimineringslagens grunder behöver förbättras för att mer aktivt arbeta 
förebyggande för att förhindra att diskriminering uppstår. 

I övrigt kan förvaltningen bedömas ha ett fungerande systematiskt 
arbetsmiljöarbete utifrån Arbetsmiljölagen krav. 

Måluppfyllelse 
Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete är grundläggande för att 
upplevas vara en attraktiv arbetsgivare.  

Ekonomi och finansiering  
Beslutet leder inte direkt till några ekonomiska konsekvenser men goda 
arbetsförhållanden bidrar till en bättre ekonomi för nämnden. 

Samråd 

Resultatet är framtaget tillsammans med kommunledningskontorets  
HR-enhet. 

Beslutsunderlag 
Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2021 – 
Produktionsförvaltningen (dnr PN 2022/133) 

Beslutet skickas till 
HR  
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§ 16 Insamlingssystem för rest och matavfall from 2024 
Diarienummer: PN 2021/748 

Slutlig beslutsinstans 
Kommunfullmäktige 

Produktionsnämndens förslag till nästa instans 
1. Under 2024 införa ett system för separat utsortering och insamling 

av rest- och matavfall för en- och tvåfamiljshus med tvådelade kärl. 
Flerfamiljshus och verksamheter ska behålla de gröna kärlen för 
restavfall och samla in matavfall i bruna kärl alternativt 
underjordsbehållare.  

2. Utsortering och insamling av matavfall ska erbjudas alla hushåll i 
kommunen.  

Produktionsnämndens beslut 
Produktionsnämnden föreslås för egen del besluta följande  

1. Uppdra till teknisk chef  att teckna avtal gällande avfallshämtning 
utav rest- och matavfall med vägning from 1 mars 2024.  

2. Handla upp tvådelade kärl till en- och tvåfamiljshus under 
förutsättning att budgetmedel finns. 

3. Handla upp bruna kärl till flerfamiljshus och verksamheter under 
förutsättning att budgetmedel finns. 

4. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med förslaget. 

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 
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utföras.  
 

Regeringen har utrett en förbättrad förpackningsinsamling och föreslår att 
från och med 2026 ska kommunerna ta över ansvaret för insamlingen av 
förpackningar från hushåll, men att det ekonomiska ansvaret ska ligga kvar 
hos producenterna. Sedan tidigare har regeringen beslutat att förpackningar 
på sikt ska samlas in fastighetsnära. 

  

Enheten för avfall och återvinning har gjort en utredning över vilka lämpliga 
insamlingssystem som finns idag. I bilaga 1 följer en genomgång av de olika 
systemen samt deras för- och nackdelar. 

  

Sammanfattningsvis är det vid val av system för att samla in matavfall 
viktigt att tänka på hur det går att kombinera med fastighetsnära insamling 
av förpackningar.    

  

Oavsett val av insamlingssystem kommer matavfallet att samlas in i 
papperspåse som kommunen tillhandahåller. Detta eftersom det är ett krav 
från Hemab dit matavfallet ska levereras för att sedan rötas.  

  

Flerfamiljshus och verksamheter kommer oavsett systemval för en- och 
tvåfamiljshus fortsätta samla in restavfallet i nuvarande gröna kärl som 
kompletteras med bruna kärl för insamling utav matavfall. Dessa bruna kärl 
behöver därför upphandlas. 

  

Rekommenderat insamlingssystem  

Tvådelat kärl är det bästa för Kramfors kommun eftersom det är ett flexibelt 
system som passar både dagens och morgondagens förutsättningar. Det är 
ett kostnadseffektivt system som ger medborgarna en funktionell lösning för 
att sortera ut matavfall. Systemet är också utbyggbart genom att fler kärl kan 
erbjudas för andra avfallsslag. Avtal om gällande insamling utav mat- och 
restavfall i tvådelade kärl behöver därför upprättas. 

 
Obligatorisk eller frivillig utsortering av matavfall? 
Fram till nu har kommuner kunnat välja om man ska ha obligatorisk 
insamling eller om det ska vara frivilligt för kunderna att ansluta sig. Med 
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ett frivilligt system har man genom att reglera avfallstaxan försökt få så 
många som möjligt att ansluta sig till systemet. Det vill säga de som är med 
och sorterar ut matavfall får en billigare avgift jämfört med de som inte är 
med och sorterar.  

I början på september 2021 redovisade Naturvårdsverket till regeringen ett 
regeringsuppdrag om genomförandet av artikel 22 om bioavfall (matavfall 
och trädgårdsavfall), dvs hur EU-lagstiftning ska implementeras i svensk 
lagstiftning. Utredningen ger förslag på lagändringar i den svenska 
avfallslagstiftningen för att uppfylla EU:s direktiv. Artikel 22 om bioavfall 
är en del av avfallspaketet och innebär att EU:s medlemsstater senast den 31 
december 2023 ska säkerställa att bioavfall antingen separeras och 
materialåtervinns vid källan eller samlas in separat och inte blandas med 
andra typer av avfall. 

Naturvårdsverkets förslag till förändringar i avfallsförordningen innebär att 
bioavfall ska sorteras ut och samlas in separat eller materialåtervinnas på 
plats. Reglerna blir obligatoriska för alla, både verksamheter och hushåll. 
För att åstadkomma en ändamålsenlig insamling föreslår Naturvårdsverket 
att kommunen ska erbjuda ett insamlingssystem för livsmedels- och 
köksavfall (matavfall) och insamlingsplatser för trädgårds- och parkavfall. 
För Kramfors del betyder det att vi erbjuder systemet initialt men att vi 
troligen kommer omfattas av ett obligatorium redan innan systemet är fullt 
infört i Kramfors. 

Naturvårdsverket har valt att inte fokusera på ökad hemkompostering i 
uppdraget eftersom miljöeffekten vid hemkompostering varierar. Det nya 
etappmålet om matavfall pekar också på att både biogasen och växtnäringen 
ska tas tillvara vilket inte är möjligt vid hemkompostering. Förslagen är 
däremot utformade så att hemkompostering även i fortsättningen ska vara 
tillåten. Detta under förutsättning att komposten är anmäld till Miljö- och 
byggavdelningen. Idag finns det ca 322st (uppgift från Miljö- och 
byggavdelningen gällande 2020) anmälda hemkomposter i kommunen. 
 
Måluppfyllelse  

Utifrån perspektivet Kramforsbon ska nämnden ha ”en hållbar och jämställd 
verksamhet som skapar en god livsmiljö för Kramforsbon”. 
produktionsnämnden har utifrån det målet antagit uppdraget att nämnden 
ska arbeta med att ge förutsättningar för Kramforsbon att minska sin 
miljöpåverkan. Beslutet att införa ett system för att samla in matavfall bidrar 
till att uppfylla det nämndensmålet. 
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Agenda 2030  
I september 2015 antog världens stats- och regeringschefer Agenda 2030, 
det är 17 globala mål för en hållbar utveckling. Produktionsnämndens beslut 
leder mot mål 11 som handlar om hållbara städer och samhällen. Mål 11.6 
beskriver att städernas ska minska sin negativa påverkan per person till år 
2030, bland annat genom att särskild uppmärksamhet ska ägnas åt hantering 
av kommunalt och annat avfall. Produktionsnämndens beslut leder till 
uppfyllelse mot det Agenda 2030 målet. 
 
Ekonomi och finansiering 
Finansieringen av det nya systemet kommer att göras via avfallstaxan, den 
avgift som abonnenterna betalar för avfallshämtning. 

Hämtning av kommunalt avfall under kommunalt ansvar (fd hushållsavfall) 
finansieras av de avgifter som abonnenterna betalar enligt avfallstaxan. 
Taxan kommer att behöva höjas för att täcka ökade kostnader. I detta läge 
finns inga exakta beräkningar på hur mycket taxan kommer att behöva 
höjas, men det är i storleksordningen 10–25 %. 

  

Investeringsmedel för inköp av tvådelade kärl med butterflylock och bruna 
kärl behöver äskas utifrån 2023 års investeringsbudget. För att ersätta 
alla 190 l och 130 l kärl med tvådelade kärl uppskattas en investering på 8 
227 000 kr (budgetpris från 2021, 733 kr/kärl plus förväntade prisökningar 
om ca 10%). Investeringsmedel för inköp av bruna kärl uppskattas till 150 
000 kr.  
 
Samråd 
Inget officiellt samråd har genomförts i ärendet men 
informationsinhämtning från medborgare i Kramfors har gjort via SCB 
enkät och enkät i sociala medier. Flera olika informationstillfällen har 
genomförts bland annat i kommunfullmäktige och i produktionsnämnden 
med möjlighet till återkoppling från åhörare. 

Beslutsunderlag 
Rapport - Insamlingssystem för rest- och matavfall from 2024 (Dnr PN 
2021/748 
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Beslutet skickas till 
Enhetschef avfall och återvinning 
Tekniska avdelningen 
Nämndsekreterare  
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§ 17 Stöd till föreningsägda samlingslokaler 2022 
Diarienummer: PN 2021/741 

Slutlig beslutsinstans 
Produktionsnämnden 

Produktionsnämndens beslut 
Bevilja driftsbidrag till föreningarna med föreningsägda samlingslokaler för 
2022 med 223 967 kronor. 

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

Mariebergs Folkets Hus 22 845 kr 

Lunde Folkets Hus 19 025 kr 

Frånö Folkets Hus 

  

44 236 kr 

IOGT-NTO Friskt Mod 12 415 kr 

Träsk-Övered-Ry Byförening 

  

4 187 kr 

Ovanmons Samhällsförening  

  

16 164 kr 

Föreningen Tunsjö Byalag 

  

5 824 kr 

Finnmarkens Bygdeförening 7 277 kr 

Svanö Folkets Hus 50 732 kr 

Nylands Intresseförening  

  

10 494 kr 

Föreningen Stenskolan 
Bollstabruk 

  

30 768 kr 
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Ekonomi och finansiering 

Kostnaden om 223 967 kronor tas ur Tekniska avdelningens budget för 
bidrag till föreningsägda samlingslokaler, verksamhet 30027. 

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.  
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Beslutet skickas till 
Tekniska avdelningen 
Ekonomienheten 
Respektive ansökande förening  
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§ 18 Vägförbättringar 2022 
Diarienummer: PN 2022/139 

Slutlig beslutsinstans 
Produktionsnämnden 

Produktionsnämndens beslut 
Tekniska avdelningen, gata/park, får i uppdrag att utföra ombyggnation av 
gator enligt detta förslag till en kostnad av totalt 6,4 mkr under 2022. 

Ärendet 
Årligen bygger tekniska avdelningen om ospecificerade gator till ett 
varierande ekonomiskt värde och under 2022 är potten 6,4 mkr. Pengarna är 
inte ”öronmärkta” för att ombyggnationerna ska kunna riktas till gator som 
förfallit sista vintern. Metoden med att inte specificera pengarna till ett 
specifikt objekt är ett bra sätt för att kunna renovera de gator som är i 
absolut största behovet för dagen. Specificerade gator byggs också om enligt 
tidigare planering. Då Kungsgatan blev dyrare än budget fick 
Tegvägen/Fågelvägen strykas från 2021 tänkta projekt. Det kommer att 
utföras 2022 samt att Radhusvägen flyttas till 2023, och årets gator är: 

• Övre Byvägen Nyland 1,3 mkr 
• Tegvägen/Fågelvägen 2,9 mkr 

  

Ospecificerade gator: 

Ringvägen; beläggningsåtgärder från rondell Stationsgatan till 
Industrivägen 850meter. Kostnad 1,55 mkr 

Gränsgatan; trafiksäkerhetshöjande åtgärder för gångare med 3 st förhöjda 
övergångsställen. Detta är ett åtagande för utbetalda bidrag, statlig 
medfinansiering genom ”Trafiksäkerhetshöjande åtgärder” till Kungsgatan 
2021. Kostnad 0,45 mkr 

  

Beläggningsåtgärder från Kungsgatan till Solvägen 200meter. 

Kostnad 0,2 mkr 
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Beslutet skickas till 
Tekniska avdelningen enhetschef Gata/Park  
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§ 19 Planering av VA-omläggningar 2022 
Diarienummer: PN 2022/138 

Slutlig beslutsinstans 
Produktionsnämnden 

Produktionsnämndens beslut 
Uppdra åt Tekniska avdelningen, enheten VA-drift att planera och 
genomföra investeringar som leder till säkrare leveranser och minskat antal 
driftstörningar i kommunens vatten och avloppsledningsnät. 

Ärendet 
Under året kräver vatten och avloppsledningsnätet samt tillhörande 
anläggningar både akuta åtgärder och planerbara om och nyanläggningar. 
Inför 2022 finns det en total investeringsbudget för dessa åtgärder om 5 
miljoner kronor. 

Till investeringar på ledningsnätet finns det avsatt 4 miljoner kronor där vi 
hittills har planerat genomföra investeringar till en kostnad om 2 miljoner 
kronor. Resterande investeringar planeras löpande under året. 
Investeringarna på ledningsnätet styrs mot de gator och vägar som 
kommunen ska rusta upp kommande år samt mot sträckor på ledningsnätet 
där vi har många återkommande driftstörningar eller kapacitetsproblem.  

Till investeringar i form av maskinutrustning, styr och övervakningssystem i 
våra anläggningar tillhörande ledningsnätet finns det i investeringsbudgeten 
avsatt 1 miljon kronor. Investeringarna styrs mot driftoptimering samt 
fjärrövervakning och medför en energieffektivisering i form av minskad el 
förbrukning samt minskad drivmedel och resursåtgång jämfört med fysisk 
tillsyn av anläggningarna. Vi får också med hjälp av 
fjärrövervakningssystemet snabbt veta om det uppstår en driftstörning och 
kan minimera skador på egendom och miljö. 

Ledningsnätet är till stora delar ålderstiget och bjuder på överraskningar 
under året. Detta är inget nytt fenomen utan erfarenheten visar att vi måste 
vara mycket flexibla i de planer vi har för dessa investeringar. Därför är inte 
alla investeringsmedel knutna till specifika projekt i årets början utan det 
sker löpande under året.  

Ekonomi och finansiering 
Medel till detta arbete finansieras av Va-taxan. 
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Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande 
     

 

Samråd 
Inga samråd är förda. 

Beslutsunderlag 
Inga övriga beslutsunderlag 

Beslutet skickas till 
Tekniska avdelningen 
Enheten VA-drift 
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§ 20 Delegationsbeslut 2022  
Diarienummer: PN 2022/1 

Slutlig beslutsinstans 
Produktionsnämnden 

Produktionsnämndens beslut 
Notera delegationsbesluten till protokollet. 

Ärendet 
Följande delges nämnden för kännedom: 

1. Delegationsbeslut Nyttjanderätt Nyland 5-19.pdf 
2. Delegationsbeslut, lägenhetsarrende Lugnvik 3.13.pdf  
3. Delegationsbeslut, yttrande till polismyndighet angående upplåtande 

av offentlig plats för särskilda ändamål.pdf  
4. Delegationsbeslut, yttrande till polismyndighet angående upplåtande 

av offentlig plats för särskilda ändamål.pdf 
5. Delegationsbeslut, yttrande till polismyndighet angående upplåtande 

av offentlig plats för särskilda ändamål.pdf 
6. Delegationsbeslut, yttrande till polismyndighet angående upplåtande 

av offentlig plats för särskilda ändamål.pdf 
7. Delegationsbeslut utlämnande av allmän handling.docx.pdf  
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§ 21 Delgivningar 2022 
Diarienummer: PN 2022/3 

Slutlig beslutsinstans 
Produktionsnämnden 

Produktionsnämndens beslut 
Notera delgivningarna till protokollet. 

Ärendet 
Följande delges nämnden för kännedom: 

1. Kommunfullmäktige 2022-02-28 (2022-02-28 KF §7).docx  
2. Kommunstyrelsen 2022-02-15 (2022-02-15 KS §13).docx  
3. Kommunstyrelsen 2022-02-15 (2022-02-15 KS §7).docx  
4. Riktlinje för internkontroll.docx 
5. Riktlinje för kommunstyrelsens uppsiktsplikt.docx.pdf 
6. Riktlinje för upphandling.docx 
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