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Produktionsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(17) 

Sammanträdesdatum 

2019-02-20 
 

 

  
 
Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 15:00 – 15:35 

Beslutande ledamöter 
 

Rainor Melander (S) ordf. 
Kurt Larsson (S) 
Kerstin Frånlund (S) 
John Lundström (C) 
Curt Svensson (C) 
Peter Boman, (SD) 
Karin Högström (S), tjänstgörande ersättare 
Anders Lindahl (S) tjänstgörande ersättare 
Matts Söderberg (L), tjänstgörande ersättare  
 
 
 

Ej beslutande ersättare Ove Källström (SD) 

Övriga närvarande Tjänstepersoner 

Elisabet Jonsson, nämndsekreterare/utredare 
Stefan Billström, förvaltningschef 
Peter Levin, chef tekniska avdelningen 
Billy Sjölén, nämndsekreterare 
Sara Lindgren, nämndsekreterare § 10 

 

 

Justerare Kerstin Frånlund (S) 

Justeringens plats och tid  
 

Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer §§ 6 – 14 
 Elisabet Jonsson   

 Ordförande   
 Rainor Melander (S)  

 Justerare Kerstin Frånlund (S)  
    

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Produktionsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-02-20 

Datum då anslaget sätts upp 2019-02-25 Datum då anslaget tas ned 2019-03-18 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningen Sista datum för överklagande 2019-03-18 
 

Underskrift   
 Elisabet Jonsson  
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§ 6  Dnr PN 2019/36 

Information 

Slutlig beslutsinstans 

Produktionsnämnden 

Beslut 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Nämnden har tagit del av en utbildningsdag med följande 

informationspunkter: 

Annamaria Berglund, enhetschef avfall och återvinning: avfall och 

återvinning 

Katharina Lindström, chef kostenheten: kostenhetens verksamhet 

Lars-Åke Lovetén, chef IT-enheten: IT-enhetens verksamhet 

Mikael Gidlöf, chef HR-enheten: Nämndens arbetsmiljöansvar 

Peter Levin, chef tekniska avdelningen: Teknisk verksamhet övergripande 

Roger Andersson, fastighetssamordnare: Lokalfrågor 
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§ 7                                      Dnr PN 2019/91 

Verksamhetsplan produktionsnämnden 2019  

Slutlig beslutsinstans 

Produktionsnämnden 

Beslut 

1. Fastställa verksamhetsplanen för 2019. 

2. Följa upp verksamhetsplanen i samband med delårs- och helårsbokslut. 

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 november 2018. I budgeten 

finns fyra kommunövergripande perspektiv och ett antal 

kommunövergripande mål.  

De fyra perspektiv som styrmodellen utgår från är:  

 Kramforsbon 

 Samhällsutveckling 

 Medarbetare 

 Ekonomi 

Produktionsnämndens verksamhetsplan ska bidra till att kommunen når de 

kommunövergripande målen. Planen innehåller förutom mål och indikatorer 

även en fördelning av rambudgeten.  

Verksamhetsplanen ska följas upp i samband med delårsrapporten (augusti 

2019) och vid årets slut. 

Ekonomi och finansiering 

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

Budgeten överensstämmer med den ram fullmäktige beslutat om. 
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Måluppfyllelse 

Verksamhetsplanen är förvaltningens viktigaste verktyg för att nå 

kommunfullmäktiges mål. 

Samråd 

I processen har cheferna inom förvaltningen deltagit.  

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan 2019 för produktionsnämnden, dnr PN 2019/91 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 8 Dnr PN 2019/90 

Internkontrollplan för Produktionsnämnden 2019 

Slutlig beslutsinstans 

Produktionsnämnden 

Beslut 

Anta internkontrollplan för Produktionsnämnden 2019 

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 

Ekonomi och finansiering 

Beslutet att genomföra internkontroll har ingen direkt ekonomisk 

konsekvens. Eventuella åtgärder ska genomföras inom nämndens budgetram. 

Måluppfyllelse 

Internkontroll är ett verktyg för att säkerställa kommunens mål Kramfors 

kommun har en tydlig ekonomistyrning och god kontroll. 

Samråd 

Samråd har förts inom förvaltningens chefsgrupp. 

Beslutsunderlag 

Internkontrollplan Produktionsnämnden 2019, dnr PN 2019/90 
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Revisionen 
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§ 9 Dnr PN 2019/96 

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 

Slutlig beslutsinstans 

Produktionsnämnden 

Beslut 

1. Fördela arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef Stefan Billström för 

Produktionsförvaltningens verksamhet. 

2. Ge rätt till förvaltningschefen att vidarfördela arbetsmiljöuppgifterna 

så långt ut i organisationen som möjligt så att ett aktivt förebyggande 

arbetsmiljöarbete kan bedrivas ute på de enskilda arbetsplatserna 

Ärendet 

Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 § är arbetsgivaren huvudansvarig för 

arbetsmiljön och arbetsförhållandena på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska 

vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att medarbetaren inte utsätts 

för ohälsa eller olycksfall i arbetet. Arbetsmiljöuppgifterna bör enligt 

arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 

2001:1) fördelas till de personer som har bäst förutsättningar att bedriva 

arbetsmiljöarbetet. Då arbetsmiljöarbetet ses som en naturlig del av det 

vanliga arbetet så fördelas arbetsmiljöuppgifterna därför så nära 

verksamheten som möjligt.  

Enligt Kramfors kommuns Riktlinje för styrning och ledning (Dnr KS 

2015/590) antaget att kommunfullmäktige 2016-03-14 fördelas 

arbetsmiljöuppgifterna från kommunfullmäktige till respektive nämnd. 

Respektive nämnd ansvarar sedan för att fördela ansvaret vidare till 

förvaltningschef, som i sin tur fördelar vidare så nära verksamheten som 

möjligt. Enligt Riktlinjen för styrning och ledning ansvarar kommunchefen 

för förvaltningschefens personliga arbetsmiljö. 

 

Beslutet skickas till 

HR-avdelningen  



 

Produktionsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(17) 

Sammanträdesdatum 

2019-02-20 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 10 Dnr PN 2019/31 

Politisk referensgrupp för framtagande av 

renhållningsordning med renhållningsföreskrifter och 

avfallsplan för Kramfors kommun 2020-2024  

Slutlig beslutsinstans 

Produktionsnämnden 

Beslut 

1. Påbörja arbetet med revidering av avfallsplan för Kramfors kommun 

2020-2024 

2. Utse Rainor Melander (S) och Camilla Öhresten (V) att ingå i en 

referensgrupp kopplad till arbetet med revidering av avfallsplanen 

3. Erbjuda kommunstyrelsen att utse två ledamöter att ingå i ovan 

nämnda referensgrupp 

 

Ärendet 

Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en gällande renhållningsordning 

som antagits av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen består av en 

avfallsplan och föreskrifter för avfallshanteringen. Kramfors nuvarande plan 

är giltig tom 2019-12-31. Avfallsplanen ska innehålla mål och åtgärder för 

att förebygga och hantera det avfall som kommunen ansvarar för, och för 

övrigt avfall i kommunen i den utsträckning kommunen kan påverka detta. 

Planen ska även innehålla mål och åtgärder för att förebygga nedskräpning. 

 

För framtagandet av planen planeras en arbetsgrupp av tjänstemän från 

Tekniska enheten och Miljö- och byggförvaltningen bildas. Även en konsult 

kan upphandlas för att bistå arbetet. För att tidigt förankra arbetet med 

avfallsplanen och fånga upp politikernas syn på långsiktiga mål och 

strategier för avfallshanteringen vore det positivt med en referensgrupp med 

politiker. Politikerna kan då påverka innehållet under gång istället för att 

komma in först när beslut ska tas i fullmäktige. Därför bör 

produktionsnämnden utse två ledamöter att ingå i en referensgrupp kopplad 

till arbetet att ta fram ett förslag om ny avfallsplan. Eftersom frågan om 
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avfallsplanen är kommunövergripande bör även kommunstyrelsen erbjudas 

att utse två av sina ledamöter att ingå i referensgruppen.     

 

Yrkanden 

Curt Larsson (S)yrkar på att välja Rainor Melander (S)   

Matts Söderberg (L) yrkar på att välja John Lundström (C) 

Karin Högström (V) yrkar på att välja Camilla Öhresten (V) 

 

Propositionsordning 

Ordförande meddelar att proposition kommer ställas på bifall till Curt Larssons, 

Matts Söderbergs och Karin Högströms yrkanden.  

Propositionsordningen godkänns. Ordförande meddelar att nämnden beslutar att 

bifalla tillika välja Rainor Mellander (S) och Camilla Öhresten (V).  

 

Votering begärs. Ordförande meddelar att sluten votering kommer att 

genomföras och upplyser om valsedlarnas giltighet.  

Vald justerare utses som rösträknare. Resultat beräknas enligt 

valsedelsgrupper. 

Resultat av voteringen:  

Rainor Melander 

Camilla Öhresten 

Rainor Melander 

John Lundström 

John Lundström  

Camilla Öhresten 

6 2 1 

 

Ordförande meddelar att nämnden beslutar att välja Rainor Mellander (S) och 

Camilla Öhresten (V). 

 

Ekonomi och finansiering 

De möten som kommer att vara med arbetsgruppen måste ersättas på 

sedvanligt sätt för de politiska gruppmedlemmarna. Konsulten kommer 

också att kosta och här beror det naturligtvis på i vilken omfattning 

konsultstödet ska ges. 
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Måluppfyllelse 

Det här är ett långsiktigt arbete som påverkar ett viktigt miljöområde under 

mandatperioden och det svarar väl mot kommunfullmäktiges mål Kramfors 

ska vara en hållbar kommun. 

Beslutet skickas till 

Tekniska avdelningen 
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§ 11 Dnr PN 2019/95 

Tillägg till delegationsordningen 

Slutlig beslutsinstans 

Produktionsnämnden 

Beslut 

Göra följande tillägg i Produktionsnämndens delegationsordning.   

Punkt  Delegat Verkställighetsbeslut Kommentar Alternativt utsedd 

befattning 

4. 4 Beslut om 

förordnande av 

parkeringsvakt 

Förvaltnings-

chef 

 Anmäls 

genom 

del.beslut 

C Tekniska 

avdelningen 

4.5.5. Ersättning till 

drabbad vid VA 

omläggning 

(Belopp max två 

prisbasbelopp) 

Förvaltnings-

chef 

 Anmäls 

genom 

del.beslut 

C Tekniska 

avdelningen, 

VA ingenjör 

4.5.6 Regressärenden 

(föra VA 

kollektivets talan i 

försäkringsärenden. 

Belopp max två 

prisbasbelopp ) 

Förvaltnings-

chef 

 Anmäls 

genom 

del.beslut 

C Tekniska 

avdelningen, 

VA ingenjör 

Ärendet 

Produktionsnämndens delegationsordning antogs för första gången 2019-01-

09. Nu har nämnden att revidera den gällande delegationsordningen genom 

att lägga till tre punkter. 

Beslut om förordnande av parkeringsvakt 

Beslut om förordnande av parkeringsvakt har tidigare tillhört 

kommunstyrelsens ansvarsområde, men tillhör sedan årsskiftet 

produktionsnämnden och måste därför tillföras nämndens 

delegationsordning. 
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Ersättning till drabbad vid VA-omläggning 

Under arbetet med att dels åtgärda vatten/avloppsläckage och dels 

nydragning av vatten eller avloppsledningar eller liknande kan den som äger 

en fastighet drabbas av intrång. Detta intrång kan vara av olika betydelse för 

den drabbade. Vid vissa tillfällen kan den drabbades utkomstmöjligheter 

minskas och i de fallen kan ersättning för förlorad intäkt eller liknande 

komma att betalas ut. Ersättning för intrång kan också medges i andra fall 

där fastighetsägaren eller brukaren kan få det extra besvärligt att nyttja sin 

mark. Det kan också handla om att någon känner sig drabbad av andra skäl.  

Regressärenden 

Regressärenden är när ett försäkringsbolag tycker att vi orsakat något fel i 

vår VA-anläggning (eller andra områden) som drabbat exempelvis en 

enskild fastighet. Det kan vara baktryck som gjort att avloppsvatten av 

misstag kommit in i ett hus. Försäkringsbolaget kan då ha betalt ersättning 

för de skador som uppkommit men kan i efterhand tycka att det var 

kommunens fel att skadan uppstod. I de allra flesta fall är det ganska enkelt 

men ibland behöver vi föra ett mer långtgående resonemang för att komma 

överens vems fel det var egentligen.  

Det är i regel produktionsförvaltningens VA-ingenjör som för diskussionen 

med försäkringsbolaget om regressärenden och ärenden gällande ersättning 

till drabbade vid VA- omläggning. För en korrekt och transparent behandling 

av dessa ärenden, bör de finnas med i nämndens delegationsordning.  

 

Ekonomi och finansiering 

VA-kollektivet står normalt för kostnaderna som kan uppstå.  

Beslutet skickas till 

Tekniska avdelningen 
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§ 12 Dnr PN 2019/73 

Remiss medborgarförslag - inköp av rullstolsgunga till 

central lekplats i Kramfors 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunfullmäktige 

Beslut 

Föreslå kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget  

Ärendet 

Stefan Lindqvist har i ett medborgarförslag 2018-08-01 framställt önskemål 

om nybyggnad av rullstolsgunga på lämplig central lekplats i Kramfors. 

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna ärendet till kommunstyrelsen 

för beredning. Eftersom tekniska avdelningen i dag tillhör 

produktionsnämnden övergick därför ärendet till produktionsnämnden 2019-

01-01. Enligt Lindqvist är det ett stort antal personer som är helt eller delvis 

beroende av rullstol för att kunna röra sig i samhället. För att göra Kramfors 

kommun till ett bättre och mer inkluderande samhälle är det en nödvändighet 

att öka livskvaliteten för denna grupp av medborgare. 

Under 2018 satsades 1 miljon på ny lekplats i Hagaparken samtidigt som 

lekplatsen på Solvägen, en gata ovanför, stängdes av åldersskäl. I 

projekteringen var anpassning för rörelsehindrade ett villkor. Samtliga 

lekredskap som monterades var anpassade för funktionshindrade. Att inte en 

rullstolsgunga monterades vid uppförandet av lekplatsen berodde på att 

budgeten inte var tillräcklig vid den tidpunkten.  I nämndens 

verksamhetsplan för 2019 finns därför installationen av en rullstolsgunga 

med som en aktivitet.  

Ekonomi och finansiering 

Kostnaden beräknas uppgå till 300 000 kronor för inköp och montering av 

gunga/karusell samt återställning av mark i anslutning till lekplatsen. Medel 

anvisas från ordinarie investeringspengar ”upprustning av lekplatser” 
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Måluppfyllelse 

Genomförandet av medborgarförslaget bidrar till uppfyllelse av  

Kommunfullmäktiges mål Kramfors upplevs som välkomnande och tryggt.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, Stefan Lindqvist, 2018-08-01, PN 2019/73 (tidigare 

diarienummer KS 2018/501) 

Beslutet skickas till 

Stefan Lindqvist 

Tekniska avdelningen 

 

 

 

 

 

 



 

Produktionsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(17) 

Sammanträdesdatum 

2019-02-20 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 13 Dnr PN 2019/103 

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 

 

Diarienummer Rubrik 

2019/63 Utse beslutsattestanter 
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§ 14 Dnr PN 2019/105 

Redovisning av delgivningar 

Slutlig beslutsinstans 

Produktionsnämnden 

Beslut 

Delgivningarna läggs till handlingarna.   

Ärendet 

Följande delges nämnden för kännedom: 

1. Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll, Budgetramar 2019 

för Kramfors kommun, dnr KS 2018/668, daterat 2019-01-28 

2. Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll, Val av ersättare till 

produktionsnämnden, dnr KS 2019/94, daterat 2019-01-28 

 

 


