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Sammanträdesdatum

2019-04-17
Produktionsnämnden
Plats och tid

Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 14:00 – 14:15

Beslutande ledamöter

Rainor Melander (S) ordf.
Camilla Öhresten (V) v. ordf.
Sofie Hellman (S)
Kurt Larsson (S)
John Lundström (C)
Curt Svensson (C)
Peter Boman, (SD)
Örjan Edström (S), tjänstgörande ersättare
Tord Nylén, (C) tjänstgörande ersättare

Ej beslutande ersättare

Anders Lindahl (S)
Svante Jönsson (V)
Matts Söderberg (L)
Ove Källström (SD)

Övriga närvarande

Tjänstepersoner

Elisabet Jonsson, nämndsekreterare/utredare
Stefan Billström, förvaltningschef
Peter Levin, chef tekniska avdelningen
Lars-Åke Lovetén, chef IT-avdelningen

Justerare

John Lundström (C)

Justeringens plats och tid
Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Elisabet Jonsson

Ordförande
Rainor Melander (S)
Justerare

John Lundström (C)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Produktionsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-04-17

Datum då anslaget sätts upp

2019-04-17

Datum då anslaget tas ned

2019-05-08

Förvaringsplats för protokollet

Förvaltningen

Sista datum för överklagande

2019-05-08

Underskrift
Elisabet Jonsson
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§ 15

Dnr PN 2019/36

Information
Slutlig beslutsinstans
Produktionsnämnden
Beslut
Lägga informationen med godkännande till handlingarna.
Ärendet
Nämnden har tagit del av följande informationspunkter:

Justerandes sign



Budget 2020, information från förvaltningschef Stefan Billström



Februariprognos, information från förvaltningschef Stefan Billström



Lokalsamordning och investeringar i verksamhetslokaler,
information från Sofie Wallblom, fastighetssamordnare



Information om utredning av industritaxa för VA, information från
VA-chef Anders Jonsson



GDPR, information från dataskyddsombud Per Söderström
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Sammanträdesdatum

2019-02-20
Produktionsnämnden

§ 16

Dnr PN 2019/164

Ekonomisk prognos efter utfall i februari
Slutlig beslutsinstans
Produktionsnämnden
Beslut
Fastställa upprättad prognos.
Uppdra till förvaltningschefen att omförhandla hyran för Tjänstecenter med
Krambo med utgångspunkt från kostnadsökningen för nämnden.
Uppdra till nämndens ordförande och förvaltningschefen att i budgetprocess
för 2020 verka för att prishöjningar för IT och Kost får göras.
Avvakta vidare åtgärder tills vidare.
Ärendet
En första prognos för produktionsnämnden har sammanställts. Eftersom
huvuddel av året återstår är prognosen osäker. Prognosen redovisas i
nedanstående tabell.
Februari

Kostavdelningen
Itavdelningen
Tekniska
avdelningen
Ledning
Produktionsförvaltning
Produktionsnämnd
Totalt

Justerandes sign

Utfall

Utfall

Utfall Budget

2018

Janfeb
2018

Janfeb
2019

Janfeb
2019

Helår
2019

Helår

2019

3 884

695

438

827

4 192

3 892

300

518

1 316

3 198

-10

-339

61

-400

23 080

-4179

-561

4 288

24 082

24 782

-700

0

0

328

38

121

121

0

71

57

436

436

0

3 474

5 200

28 492

29 292

-800

27 482

-2168

Budget Prognos Avvikelse
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Kostavdelningen hade ett bättre utfall än budgeterat 2018. Utfallet januarifebruari indikerar att avdelningen kan göra ett bättre utfall än budget även
2019 trots hyreshöjningar och prishöjningar för råvaror samt det faktum att
pris mot köpande förvaltning inte får höjas 2019. Det förutsätter då att
portionsantalet inte viker kraftigt.
IT-avdelningen väntas göra ett underskott. Tidigare bedömningar av
underskottets storlek har reviderats ner något. Prognosen förutsätter dock att
avgifter tas ut i samma omfattning som 2018. Underskott 2018 för
verksamheten var 518 tkr. Till det ska läggas nya licensavgifter för
Microsoft Office 365 som på helårsbasis har uppskattats till 600 tkr samt
ökade nätavgifter från Mediateknik med 200 tkr. Intern ombudgetering
motverkar större underskott.
Den Tekniska avdelningen väntas klara sin budget trots kraftig höjning av
budgeterade intäkter för avfall. Avvikelsen på 700 tkr har att göra med ökade
kapitalkostnader som följer av investeringar i tjänstecenter. De ökade
kapitalkostnaderna uppgår till 2 600 tkr. Krambo sätter hyran och förhandlar
mot slutlig hyresgäst Folksam. Avvikelsen indikerar farhåga för att Krambo
inte kommer att acceptera hela beloppet.
Ekonomi och finansiering

Ej relevant
Måluppfyllelse

Ej relevant
Samråd

Ej relevant
Beslutet skickas till

KS
Revisorerna
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§ 17

Dnr PN 2019/131

Driftbidrag till föreningsägda samlingslokaler 2019
Slutlig beslutsinstans
Produktionsnämnden
Beslut
Bevilja driftsbidrag till föreningarna med föreningsägda samlingslokaler för
2019 med 380 308 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:
Föreningslokal
Driftbidrag
Sandö IF
20 231 kr
Mariebergs Folkets Hus
23 324 kr
Lunde Folkets Hus
21 550 kr
Frånö Folkets Hus
59 220 kr
Lugnviks IF
39 275 kr
IOGT-NTO Friskt Mod
16 407 kr
Lövviks byförening
34 857 kr
Träsk-Övered-Ry Byförening
5 276 kr
Ovanmons Samhällsförening
23 683 kr
Östbygdens Byförening
10 795 kr
Föreningen Tunsjö Byalag
8 605 kr
Finnmarkens Bygdeförening
7 671 kr
Svanö Folkets Hus
40 453 kr
Nylands Folkets Hus Förening
68 961 kr
Två av föreningarna, Svanö Folkets Hus och Nylands Folkets Hus Förening
lämnade in ansökan sent. Enligt tjänsteföreskriften ska sena ansökningar
avslås. Med tanke på hur viktigt bidraget är för föreningarnas överlevnad
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görs ett undantag denna gång. Dock kommer kommunen bli hårdare med
detta till nästa års ansökan.
Ekonomi och finansiering

Kostnaden om 380 308 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.
Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen
Ekonomienheten
Respektive förening
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§ 18

Dnr PN 2019/75

Svar på motion ”Elektroniska körjournaler”
Slutlig beslutsinstans
Kommunfullmäktige
Beslut
Avslå motionen
Ärendet
Liberalerna har genom Svante Ivarsson lämnat in en motion i
kommunfullmäktige 18-11-26 § 178 där man föreslår att samtliga
leasingbilar tillhörande Kramfors kommun ska utrustas med elektronisk
körjournal. Motionären menar att detta skulle innebära att kostnaderna för
leasingbilar och antalet arbetstimmar kan minskas.
Idag har Kramfors kommun ca 210 bilar varav 11 bilar som finns i poolen
redan är utrustade med denna typ av utrustning. Ytterligare två bilar finns i
tekniska avdelningens verksamhet.
Grovt uppskattat kommer det att kosta 200000 till 250000 kr per år att
genomföra utrustandet, alltså att köpa/hyra hårdvaran och den månatliga
abonnemangskostnaden.
En elektronisk körjournal loggar hela tiden hur en bil rör sig, var den finns
just nu. För att kontrollera hur bilen används kan man alltså övervaka den
genom att följa bilens väg i realtid eller följa upp senare och se vilka adresser
den varit på. Det medför alltså att det blir lättare att bevisa att man använt
bilen i tjänsten och inte privat.
En elektronisk körjournal möjliggör en del tidsvinst eftersom man inte måste
uppge sträckan eller destinationen men syftet med resan måste alltid anges.
I motionen anges att i andra kommuner har körsträckorna kunnat reduceras
och därmed underhållskostnaderna. Här måste man istället ha en bra
ruttplaneringsverktyg eftersom det är viktigare att kunna planera en rutt än
att följa upp den senare. Övervakning av kommunens bilflotta i realtid är en
dyr lösning om det ska ske hela tiden och ställas mot ett optimalt vägval.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

8(17)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-02-20
Produktionsnämnden

Vad gäller reduceringen av användandet av fordon är det önskvärt men inte
åtkomligt via körjournal.
En elektronisk körjournal öppnar för en del andra möjligheter som
positionering när bilen har stannat eller råkat ut för någon olycka och vid
stöld kan bilen lokaliseras.
Beslutsunderlag
Motion, Svante Ivarsson (L), daterad 2018-11-10
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Tekniska avdelningen
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§ 19

Dnr PN 2019/94

Medlemskap i ”VA i Norr”
Slutlig beslutsinstans
Produktionsnämnden
Beslut
Uppdra till chefen för tekniska avdelningen att teckna medlemskap i den
ekonomiska föreningen ”VA i Norr”, under förutsättning att avgiften ryms
inom befintlig budget.

Ärendet
Kramfors kommun har liksom alla andra VA-huvudmän varit medlemmar i
Svenskt vatten som är en branschorganisation. Trots att kommunen är nöjd
med den nuvarande organisationen, finns det ett behov av att behandla frågor
med norrländskt perspektiv. Idag tittar vi på möjligheten att komplettera
Svenskt vatten med en regional organisation.
Under de senaste åren har det förts en diskussion bland kommuner och
kommunala bolag som är ansvariga för vatten och avlopp i norra Sverige om
en gemensam organisation. Behovet har främst handlat om att vi måste få
möjlighet hitta lösningar på problem som är återkommande bland flera
aktörer i just norra Sverige.
Parterna vill utveckla verksamheten för att tillhandahålla produkter och
tjänster som är prisvärda för kunderna. Den tänkta föreningens verksamhet
är inriktad på hållbar utveckling. Parterna samverkar kring strategiska
utvecklingsfrågor, inköp och driftrelaterade tjänster och produkter så att de
kan erbjuda driftsäker dricksvattendistribution samt hållbar hantering av
spill- och dagvatten.
En annan viktig faktor handlar om omvärldsbevakning. VA-området är
under snabb utveckling och kommer att förändras både utifrån politiska mål
men också rent tekniskt. Idag sker omvärldsbevakningen genom att olika
individer deltar i olika seminarium, kurser, symposier etc. En gemensam
förening har möjlighet samla upp de mest heta frågorna och låta alla
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medlemmar ta del av den. Små kommuner eller bolag har ofta inte så mycket
kraft utöver den dagliga driften. VA-strateger som hjälps åt kommer att ge
föreningen möjlighet att snabbare se lösningar, både gemensamma och
enskilda.
VA i Norr kommer initialt att försöka få en resurs motsvarande halvtid som
kan driva de gemensamma frågor som finns och som kan hålla ihop de
nätverk som faktiskt finns idag.
Föreningen kommer troligen bildas under mars månad 2019.
Ekonomi och finansiering

Hur medlemsavgiften ska se ut är inte bestämd. Troligen kommer avgiften
för Kramfors kommun understiga den nivå som branschorganisationen
”Svenskt vatten” har.
Kommun
Kramfors

Invånare k:n Medlemsavgift Serviceavgift Totalt
18000
7 304
43 642
50 946

Medlemsavgift för VA i Norr beräknas uppgå till ca 20000 kr/år beroende på
hur många kommuner och bolag som faktiskt vill gå med i föreningen.
Avgiften bedöms rymmas inom befintlig budget.
Yrkande

Kurt Larsson (S) yrkar att chefen för tekniska avdelningen redovisar vad den
faktiska kostnaden blir för VA i Norr.
Måluppfyllelse

Medlemskapet syftar till att ge en högre kvalitet för vår VA-verksamhet.
Detta bidrar till uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål Kramfors ska vara
en hållbar kommun.
Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen
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§ 20

Dnr PN 2019/160

Utse dataskyddsombud för Produktionsnämnden
Slutlig beslutsinstans
Produktionsnämnden
Beslut
Utse Per Söderström, samordnare, till funktionen som dataskyddsombud för
produktionsnämnden.
Anmäla detta beslut till Datainspektionen.
Ärendet
Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer
från och med den 25 maj 2018. Förordningen innebär förändringar för de
som behandlar personuppgifter och stärker rättigheter för den enskilde när
det gäller personlig integritet. De som behandlar personuppgifter behöver
aktivt ta ansvar för att se till att förordningens regler följs och kunna visa det.
I kommuner är det nämnderna = myndigheter som är personuppgiftsansvarig
och även den som formellt ska utse dataskyddsombudet.
Den nya lagstiftningen som började gälla 25 maj 2018 anger att
myndigheter/ nämnderna formellt behöver utse dataskyddsombud. I beslut
2018-05-15 § 68 dnr KS 2018/286 uppmanade Kommunstyrelsen samtliga
nämnder att utse Per Söderström som dataskyddsombud.
Beslutet om att utse dataskyddsombud ska även anmälas till
Datainspektionen.
Personuppgiftsansvarig är styrelsen/nämnden
Personuppgiftsansvarig är den myndighet/nämnd som bestämmer för vilka
ändamål uppgifterna ska behandlas och hur behandlingen ska gå till. Det är
inte tjänstemannen på en arbetsplats som är personuppgiftsansvarig. Den
faktiska behandlingen av personuppgifter kan överlåtas men personuppgiftsansvaret kan aldrig överlåtas. Ibland behandlar någon utanför kommunens
organisation, ett så kallat biträde, personuppgifter för en
personuppgiftsansvarigs räkning och då tecknas ett biträdesavtal mellan
parterna.
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Datainspektionen är tillsynsmyndighet
Datainspektionen är tillsynsmyndighet och är den som följer upp att
myndigheterna följer förordningen.
Dataskyddsombud, ett krav för myndigheter
Förordningen säger att myndigheter som är personuppgiftsansvarig ska
utnämna ett dataskyddsombud. För övriga personuppgiftsansvariga är det
frivilligt att ha ett dataskyddsombud. Även om ett kommunalt bolag, utifrån
lagstiftningen, inte behöver ha ett dataskyddsombud kan det vara bra för
organisationen för att skapa ordning och reda i arbetet med personuppgifter.
Det kan också skapa ett förtroende hos de registrerade som i sin tur kan ge
fördelar i konkurrensen med andra företag.
Dataskyddsombudet uppgifter
Dataskyddsombud påminner i vissa delar om dagens personuppgiftsombud,
men är en ny funktion. De viktigaste uppgifterna för dataskyddsombudet är
att:


samla in information om hur organisationen behandlar
personuppgifter,



revidera personuppgiftsbehandlingen och säkerställa att
personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt inom en
organisation,



informera och ge råd inom organisationen,



se till att personuppgiftsansvariga har kompetens till behandlingen,



vara kontaktperson för den registrerade (till exempel elev, anställd,
medborgare, god man, politiker),



vara kommunens kontakt mot Datainspektionen,



följa upp incidentrapportering med personuppgiftsansvariga,



informera personuppgiftsansvarig om personuppgiftincidenter i
samverkan med informationssäkerhetssamordnaren samt



samarbeta med tillsynsmyndighet (Datainspektionen).

Ett dataskyddsombud kan vara ombud för flera olika myndigheter eller flera
olika bolag inom samma koncern. Dataskyddsombudet har inget eget ansvar
för att organisationen följer dataskyddsförordningen men har en rådgivande
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och stödjande roll. Ansvaret för att organisationen följer det som
förordningen anger ligger alltid hos den personuppgiftsansvariga.
Dataskyddsombudets ställning i organisationen
Den personuppgiftsansvarige ska säkerställa att ombudet på ett korrekt sätt
och i god tid deltar i de frågor som rör persondataskydd i verksamheten och
ska stödja ombudet genom att tillhandahålla tillräckliga resurser och
fortbildning för utförandet av uppgifterna. Dataskyddsombudet ska
rapportera direkt till den högsta förvaltningsnivån hos uppdragsgivaren och
omfattas av sekretess i enlighet med svensk nationell rätt.
Styrande dokument
Styrande dokument har antagits liksom tjänsteföreskrifter som ska ge
praktiskt stöd till verksamheterna.
Uppföljningar
Uppföljning av kommunens personuppgiftsbehandling planeras ske
schemalagt minst en gång per verksamhetsår i samarbete med
personuppgiftsamordnare, informationssäkerhetssamordnare,
dataskyddsombud och IT-chef. En sammanfattande rapport av
uppföljningsarbetet utförs av dataskyddsombudet och delges
informationssäkerhetssamordnare för vidare redovisning på ”ledningens
genomgång” för kommunstyrelsen. Uppföljningar som sker på begäran av
tillsynsmyndighet genomförs i samverkan med Dataskyddsombudet och
representanter från tillsynsmyndigheten.
Personuppgiftsincident
För att kunna leva upp till de nya skyldigheterna enligt
dataskyddsförordningen är det viktigt att organisationer har rutiner på plats
för att kunna upptäcka, rapportera och utreda personuppgiftsincidenter. När
dataskyddsförordningen träder i kraft måste alla organisationer anmäla vissa
typer av personuppgiftsincidenter till Datainspektionen inom 72 timmar efter
det att överträdelsen har upptäckts. Det behövs inte göras någon anmälan om
personuppgiftsincident ifall det står klart att den inte leder till några risker
för enskildas fri- och rättigheter. Det är viktigt att arbeta medvetet och
proaktivt för att undvika personuppgiftsincidenter för att undvika
sanktionsavgifter.
Sanktionsavgifter
Om inte personuppgiftsansvariga aktivt tar ansvar för att se till att
förordningens regler följs kan detta innebära en överträdelse av
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dataskyddsförordningen. Detta kan leda till att organisationen behöver betala
sanktionsavgifter. Myndigheter kan få maximalt 10 miljoner kronor i avgift
men kommunala bolag kan få avgifter på upp till 10 miljoner euro.
Ekonomi och finansiering

Finansiering av funktionen som dataskyddsombud för kommunens nämnder
inryms i kommunledningsförvaltningens budget medan bolagen behöver
finansiera sin egen del av dataskyddsombudet.
Måluppfyllelse

Att utse ett dataskyddsombud innebär att Kramfors kommun följer det som
Dataskyddsförordningen kräver i lagstiftningen.
Beslutet skickas till
Datainspektionen
KS
Per Söderström
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§ 21

Dnr PN 2019/64

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

Justerandes sign

Diarienummer

Rubrik

PN 2019/63

Utse beslutsattestanter

PN 2019/143

Ersättning för skadad
åkermark

PN 2019/126

Nyttjanderätt Lunde
2:74

PN 2019/155

Yttrande offentlig plats.
Demonstrationståg
Socialdemokraterna

PN 2019/122

Fördelning av
arbetsmiljöuppgifter

PN 2019/124

Lägenhetsarrende
Hammar 2:43
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§ 22

Dnr PN 2019/106

Redovisning av delgivningar
Slutlig beslutsinstans
Produktionsnämnden
Beslut
Delgivningarna läggs till handlingarna.
Ärendet
Följande delges nämnden för kännedom:
1. Justerat protokoll Produktionsnämnden 2019-02-20
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