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Produktionsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(17) 

Sammanträdesdatum 
2020-06-03 

 
 

  
 
Plats och tid KS Sammanträdesrum, kl. 14:00 – 14:15 

Beslutande ledamöter 
 

Rainor Melander (S) ordf. 
Camilla Öhresten (V) 
Sofie Hellman (S) 
Örjan Edström (S), tjänstgörande ersättare 
Jeanette Eriksson (S), tjänstgörande ersättare 
Mats Söderberg (L), tjänstgörande ersättare, deltar på distans 
Curt Svensson (C), deltar på distans 
Peter Boman (SD), deltar på distans 
 
  

Ej beslutande ersättare  
 
 
 
 

Övriga närvarande Tjänstepersoner 
Stefan Billström, förvaltningschef 
Billy Sjölén, nämndsekreterare 
Peter Levin, chef tekniska avdelningen 
Lars-Åke Loveten, IT-chef § 26 
Annamaria Berglund, Enhetschef avfall och återvinning § 26 
Peter Fahlén, Enhetschef vatten- och avloppsverk § 26 
Magnus Zeilon, Miljöinspektör § 26 
Kenneth Näsman, Enhetschef gata och park § 26 

 
 

Justerare Curt Svensson (C)  

Justeringens plats och tid Förvaltningen, 2020-06-03 
 
Underskrifter 
 Sekreterare  Paragrafer §§ 26-33 
 Billy Sjölén   

 Ordförande   
 Rainor Melander (S)  

 Justerare Curt Svensson (C)   
    
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Produktionsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-06-03 

Datum då anslaget sätts upp 2020-06-03 Datum då anslaget tas ned 2020-06-24 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningen Sista datum för överklagande 2020-06-24 
 

Underskrift   
 Billy Sjölén  
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§ 26  Dnr PN 2020/86 

Information 

Slutlig beslutsinstans 
Produktionsnämnden 

Beslut 
Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 
Nämnden tar del av nedanstående information:  

• Annamaria Berglund, enhetschef avfall och återvinning, och Magnus 
Zeilon, miljöinspektör, informerar om dispensansökan matavfall. 

• Kenneth Näsman, enhetschef gata och park, informerar om plan för 
gatuunderhåll och ger en översikt över enhetens uppdrag. 

• Stefan Billström, förvaltningschef, informerar om den ekonomiska 
prognosen 

• Peter Fahlén, enhetschef vatten- och avloppsverk, informerar om 
VA-område i Nordingrå samt generellt om enhetens verksamhet. 
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§ 27 Dnr: PN 2020/193 

Dispensansökan för insamling av matavfall 

Slutlig beslutsinstans 
Produktionsnämnden 

Beslut 
1. Skicka in dispensansökan till Naturvårdsverket om att förlänga tiden 

innan matavfallsinsamlingen sker i Kramfors kommun till och med 
2024. 

2. Uppdra åt ordförande och teknisk chef underteckna ansökan. 

Ärendet 
I avfallsförordningen 15  § framgår att kommunen ska tillhandahålla ett 
system för att från hushåll samla in matavfall som hushållen har separerat 
från annat avfall och transportera bort det matavfallet skilt från annat 
avfall. Detta system ska egentligen finnas på plats från och med den 21 
januari 2021. Vid samma tidpunkt ska det finnas ett system för att övriga 
avfallsslag ska samlas in hushållsnära. Förutom restavfall (som samlas in 
redan idag) ska också matavfall samlas in av kommunen. Övriga avfallsslag 
ska samlas in av producenterna. Detta system ska det finnas nationella 
organisatörer till. De som närmast kommer i fråga är FTI (Förpackning och 
tidningsinsamlingen) som har ansökt hos naturvårdsverket att få det 
uppdraget. Det finns i dagsläget ingen lösning för hur insamlingen ska 
praktiskt gå till eller hur den ska finansieras. I avfallsförordningen finns det 
en passus som säger att när det framgår att separat insamling inte ska anses 
genomförbar eller ge fördelar som överväger nackdelarna så kan dispens 
beviljas. Eftersom det i dagsläget råder så stor osäkerhet inom området finns 
det all anledning att söka dispens inom övergångsperioden. Perioden är satt 
genom att färdiga insamlingssystem ska finnas för alla först år 2025. För att 
ha större möjlighet att gå in i ett system som bättre fyller Kramfors 
kommuns behov och ambition bör mera information om hur systemen kan se 
ut finnas tillgängliga.  

I dagsläget kommer det ny information både från regeringen och från 
producentföreningar som kan komma att påverka insamlingssystemets 
struktur och uppbyggnad. Under hösten kommer planeringen bli mera 
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konkret och de olika aktörerna kommer vara utkristalliserade. Det gör att de 
huvudmän som inte är aktuella att vara med från början i hushållsnära 
insamling har betydligt bättre information om olika alternativ.  

För Kramfors kommuns del handlar det om att välja system och handla upp 
entreprenör som kan tillhandahålla det systemet. Idag har vi ett avtal med 
nuvarande entreprenör som löper ut 2021. Det gör att det blir svårt att 
bestämma vilket system vi behöver för att hinna med att kravställa på rätt 
sätt. FTI som är den troliga samarbetspartnern för insamlingen kommer 
heller inte vara med oss förrän 2025 för insamling hushållsnära vilket 
innebär att nya system måste bäras ekonomiskt av kommunen ensam.  

För att kunna välja rätt, skapa störst nytta och hinna med att informera har 
möjligheten att söka dispens blivit mer och mer aktuell. Dispensansökan ska 
vara inlämnad senast den 20 september och därför är det lämpligt att beslut 
om ansökan fattas redan före sommaren.  

Samråd 
Samråd har skett både med den styrgrupp som finns för matavfallsinsalingen 
och med den politiska referensgrupp som också finns.  
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§ 28 Dnr: PN 2020/204 

Prognos efter aprilutfall 

Slutlig beslutsinstans 
Produktionsnämnden 

Beslut 
Godkänna den ekonomiska prognosen gjord på utfall i april 

Ärendet 
Detta är den första prognos som går till nämnden år 2020. Redan inför 2020 
visste vi att ekonomin pressas av att nämnden inte får höja de interna 
priserna för kost och it. Trots det visar den första prognosen att budgeten 
kommer att hålla. Det som lyfter utfallet är ökade statliga bidrag till 
flygplatsen som gör att kommunens bidrag kan minska med 1 miljon. 
Dessutom fick nämnden ett tillskott på 1,5 miljoner genom ett extra 
budgetbeslut. Prognosen är långt ifrån säker. Störst osäkerhet finns för 
intäkter som kommer in för leveranser till deponin på Högberget.  

Coronapandemin har påverkat förvaltningen på flera sätt. Inom IT har 
kraven på leveranser av bärbara datorer och säkra förbindelser så kallade 
VPN-tunnlar ökat. Videokonferenser har också ökat och därmed frågor runt 
det samt krav på uppkoppling. Inom kostavdelningen märks en mycket 
kraftig nedgång av antalet sålda portioner. Dock finns interna avtal som till 
viss del kan mildra effekten. Tekniska avdelningen har utfört transporter åt 
Välfärdsförvaltningen. Det är dock osäkert om förvaltningen kommer att få 
någon ersättning för sina extrakostnader.  
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Redovisning per område 

Tkr 
Utfall Jan 
- Apr 2019  

Utfall Jan 
- Apr 2020  

Bud Jan 
- Apr 
2020  

Avvikels
e utfall/ 
budget 
för 
perioden 

Budget 
helår 
2020  

Prognos 
helår 
2020  

Avvikels
e budget/ 
prognos 
helår 

Produktionsförvaltning 13 733 13 866 14 109 244 30 095 30 095 0 

Produktionsnämnd 146 170 148 -22 444 445 0 

Chef, Produktionsförvalt. 170 -468 234 702 480 -1 020 1 500 

IT-avdelning 1 560 1 195 413 -782 772 2 422 -1 650 

Kostavdelning 1 269 3 226 2 033 -1 193 5 683 6 683 -1 000 

Teknisk avdelning 10 588 9 742 11 282 1 540 22 717 21 565 1 151 

Därav        

Avdelningschef       1 151 

Avfall       0 

Gata/Park       0 

Vattenverk       0 

VA-drift       0 

Beslutet skickas till 
Revisorer 
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§ 29 Dnr: PN 2020/192 

Utökning av verksamhetsområde i Norrfällsviken 

Slutlig beslutsinstans 
Produktionsnämnden 

Beslut 
Fastställa utökning av verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten i 
Norrfällsviken.  

Ärendet 

Vattentjänstlagen § 6 stipulerar att VA-huvudmannen skall fastställa ett 
verksamhetsområde och dess gränser för den allmänna VA-anläggningen. 
Kommunen skall fastställa verksamhetsområdet för varje enskild 
vattentjänst. Det skall således finnas ett separat verksamhetsområde för 
dricksvatten & spillvattenavlopp.  

Inom verksamhetsområdet är kommunen skyldig att ordna med den 
vattentjänst som verksamhetsområdet avser. Det är av stor vikt att ajourhålla 
aktualiteten i verksamhetsområdets gränser eftersom det är endast inom 
gällande verksamhetsområde som vattentjänstlagen, de allmänna 
bestämmelserna för vatten- och avloppstjänster och VA-taxan gäller. Vidare 
gäller att inom verksamhetsområdet är fastighetsägare avgiftsskyldiga för 
respektive vattentjänst.   

Ekonomi och finansiering 
I dagsläget tillkommer inga kostnader för utökningen av VA-området, det är 
enbart att klargöra var gränserna går fortsättningsvis. 

Måluppfyllelse 
Majoriteten av de markerade fastigheterna är idag anslutna till det 
kommunala systemet och vi har inte för avsikt att tvångsansluta några 
fastigheter. Om det däremot byggs nya bostäder inom området skall dessa 
anslutas till dt kommunala systemet. Om någon av de ej anslutna 
fastigheterna får underkänt vid en miljöinspektion, skall de anslutas till det 
kommunala systemet och därmed erlägga anslutningsavgift. 
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Samråd 
Då det inte innebär någon drastisk förändring för fastighetsägarna görs 
bedömningen att samråd ej behövs 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1: spillvattenområde 

Bilaga 2: Dricksvattenområde 

Beslutet skickas till 
Tekniska avdelningen 
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§ 30 Dnr: PN 2020/169 

Sammanträdesplan 2021 för produktionsnämnden  

Slutlig beslutsinstans 
Produktionsnämnden 

Beslut 
1. Anta nedanstående sammanträdesplan 2021 

Mötesdatum Produktionsnämnden 
Ordinarie tid 14:00 
24/2 

21/4 

9/6 

15/9 

27/10 

8/12 

 

2. Anta nedanstående upplägg på sammanträdesdagen för nämnden. 
Partigruppmöten: ordinarie tid kl. 11:00-14:00 
Information: ordinarie tid 08:30-11:00. 

3. Ledamöter och ersättare som deltar i partigruppmöten som hålls med 
anledning av nämnd föreslås vara berättigade till ersättning för 
partigruppmöten i maximalt 3 timmar. 

Ärendet 
Produktionsnämnden behöver fastställa en sammanträdesplan inför det 
kommande året. Enligt kommunallagen kap. 6 § 23 bestämmer nämnden tid 
och plats för sina sammanträden. Sammanträden kan även hållas om 
ordförande anser att det behövs.  

Ledamöter och ersättare som deltar i partigruppmöten är berättigade till 
ersättning för dessa gruppmöten enligt kap. 4 § 7 i reglementet 
”Bestämmelser om ekonomisk ersättning till kommunalt förtroendevalda”. 
Beslutet innebär att ledamöter och ersättare som deltar i partigruppmöten 
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som hålls med anledning av nämnden är berättigade till ersättning för 
partigruppmöten i maximalt 3 timmar.  

Ekonomi och finansiering 
Beslutet kommer inte att ha några ekonomiska konsekvenser. 

Måluppfyllelse 
Beslutet påverkar inte måluppfyllelsen. 

Samråd 
Förvaltningen har i samråd med nämndens ordförande upprättat förslag på 
sammanträdesplan för 2021. Samordning har skett för att undvika att större 
sammanträden krockar. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
Verksamhetschefer 



 

Produktionsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
12(17) 

Sammanträdesdatum 
2020-06-03 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 31 Dnr: PN 2020/199 

Investeringsuppföljning 2019 

Slutlig beslutsinstans 
Produktionsnämnden 

Beslut 
Lägga rapporten med godkännande till handlingarna 

Ärendet 
Varje år gör tekniska avdelningen en hel del investeringar för olika 
kommunala ansvarsområden. Denna rapport visar de olika investeringar som 
dels budgeterats för och dels genomförts genom omfördelning i tilldelade 
ramar utifrån budgetprocessen 2018. Rapporten beskriver faktiska 
förhållande under 2019. 

Tabell1: Investeringsuppföljning 2019 inom området 
fastigheter. Kostnader i Kkr (tusentals kronor)    

 

      

Projekt 
Påbörjat 
månad 

Avslutat 
månad 

Total 
investerings-
budget Upparbetade medel 

 

  
 

   

Takbyte Folkets park November December 500  562  
 

    
  

 

Plåtfasad Folkets park November December  323  
 

    
  

 
Scengolvsbyte - 
Folkets park Mars Juli 700 722  

 
    

  
 

Väntkur västerastby Augusti Oktober  Försäkring 693 
 

    
  

 
 

För fastigheter var den stora insatsen på Folkets Park. Här behövde ett nytt 
scengolv byggas eftersom det inte var helt plant. Under bygget identifierades 
att man hade använt asbest under golvet varvid detta var tvunget att saneras 
först. Projektet blev något dyrare än budgeterat. 

Väntkuren i Västerasby eldades upp och en likadan återuppbyggdes. Vid 
Västerasbys väntplats har det under året varit flera tillfällen med 
skadegörelse. Nedbränningen av väntkuren var kulmen 2019 och numera 
finns det kameraövervakning av området vilket förhoppningsvis kommer 
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minska skadegörelsen. Självrisken för Västeraspby var 222000kr. De medel 
som inte var budgeterade från början omfördelades inom Tekniska 
avdelningen för att säkerställa genomförandet. 

Tabell 2. Avfall & Återvinnings investeringar. Kostnader i Kkr. 

Projekt 
Påbörjat 
månad 

Avslutat 
månad 

Total 
investerings-
budget  

Upparbetade 
medel Kvarstående 

Tilläggs-
budget 

Högbergets 
reningsanläggning 

2017-11-
03 Pågående 2000 557 1443  

ÅVC Höga Kusten 
2018-05-

03 Pågående 9540 381 9159  
       

       
För Högbergets anläggning gäller att vi har en pågående projekt för att kunna 
rena det lakvatten som kommer från själva deponin. I dagsläget handlar det 
om att utreda hur vi kan rena vattnet på bästa sätt. Själva 
reningsanläggningen kommer inte att byggas förrän 2022 och då kommer 
kommunen vara tvungna att ta höjd för det projektet i budgetprocessen som 
sker 2021. ÅVC Ullånger väntar på själva starten av bygget. Hittills är det 
bara förberedelser som är genomförda. 

Tabell 3. VA-drift, Kostnader i Kkr. 

Projekt Påbörjat 
månad 

Avsluta
t 
månad 

Total 
investering
s-budget  

Upparbetade 
medel  

Kvarstå
ende 

 
 

VA anläggningar 
       

Ombyggnad 
avloppspumpstat 

Januari Dec 1150 
    

Styr- 
övervak.ledningsnät 

Januari Dec 1000 551 
   

Invest nya pumpar 
o styrn 

Januari Dec 
 

1469 
   

Ledningsnät 
       

Oml o sanering Va-
ledning 

Januari Dec 3000 
    

Nänsjö oml 
vattenledning 

Januari Dec 
 

2067 
   

Vattenledning 
Kungsgården 

Januari Dec 
 

109 
   

E4 Ullånger Januari Dec 
 

274 
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VA-arbeten 
Ingevägen 

Januari Dec 
 

1149 
 
 

   

För VA-drifts del gäller att varje år lägga om tillräckligt mycket ledning för 
att dels säkerställa funktionen och dels inte skapa ett underhållsberg framför 
oss. Idag räknar vi med att vi håller en ombyggnationstakt på ungefär 70 år 
vilket är den beräknande livslängden på VA-ledningar. Totalt investerade vi 
för 5619 tkr och hade i budget 5150 tkr. Detta betydde att VA-drift 
omfördelat från driften 469000 kr.  

 

Tabell 4. Gata/Parks investeringar 2019. Kostnader i Kkr. 

        

Projekt 

Påbörjat 
månad/
år 

Avslut
at 
måna
d 

Total 
invest
erings-
budget 

Upparbet
ade 
medel 

Kvarstå
ende 

Tilläggs-
budget 

Beräkn
as 
klart 

Renovering 
lekplatser -18  450 135 315  0 -20 
Upprustning RB Maj Nov 350  386  0  
Ombyggnad 
gator Maj Nov 3 000  3 561  0  
Trafiksäkerhets-
höjande åtg Maj Nov 200   200  0  
Parker och 
planteringar Mars Nov 50  146  0  
Parktraktor Januari Dec 1 000  1 439  0  
Gågata Limsta   500   500  0 ? 
Hagaparken -18  1 500   1 500  0 ? 
Gumåsvägen maj Nov 2 800  2 690 110 0  
        
   9 850  8 356    

 

Gata/Park gör varje år investeringar i gator. Liksom med ledningsnätet måste 
en viss reinvesteringstakt finnas för att underhållsberget inte ska bli 
gigantiskt. Idag håller vi en rimlig takt men kan inte avstå eller prioritera 
annat för då blir konsekvenserna omedelbara.  
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Tabell 5. VA-verk, K uttrycker vilken komponentgrupp investeringen avser. 
Det kan vara stomme eller tak eller liknande. År är hur lång tid 
investeringen ska skrivas av på. SRV står för spillvatten renings verk och 
benämns ibland som avloppsreningsverk. Alla kostnader i Kkr. 

Projekt 
Påbörjat 
månad 

Avslutat 
månad 

Total 
investe
rings-
budget 

Upparb
etade 
medel 

Kvarstå
ende 

Tilläggs
-budget 

Beräknas 
klart 

        
Malmbergskaj SRV, 50 år Juli Dec   676 -676   
Malmbergskaj SRV, 20 år Juli Dec   95 -95   
Angsta VV, ny intagsledn. Okt Dec 1000 65 935   
Bönhamn vv, 50 år Juli Dec   178 -178   
 Östby vattenverk, komp 1 Mars April   431 -431   
Östby vattenverk, komp 6 Mars April   31 -31   
Mjällom vv, 50 år Juli Dec   44 -44   
Kompl mindre avloppsanl   500   500   
Klockestrands SRV sept Oktober 700 442 258   
Nylands arv, komp grupp 1 2018  1097 1313 -216   
Nylands arv, komp grupp 2   1210 1647 -437   
Nylands arv, komp grupp 3   690   690   
Nylands arv, komp grupp 4   780 1076 -296   

Nyland arv, komp grupp 5   2672 552 2120  
sommaren -
20 

Nylands arv, komp grupp 6   308 36 272   
Mindre SRV, komponent 3     150 -150   
Ullånger SRV   700   700  maj -20 

        
Alla projekt   9657 6736 2921   

VA-verk har att ta hänsyn till oväntade händelser vilket förklarar ex 
Bönhamn då vattnet sinade där under året. Stora projekt likt Östby 
vattenverk tar lång tid att genomföra fullt ut. Nu ska utbyggnationen av 
Östby vara helt färdig. Malmbergskajen SRV hålls i skick tillsammans med 
Mondi och Nylands SRV i samarbete med High Coast Whiskey. 
Investeringsmedel till verken tas både från kommunal budget och från VA-
fonden. 

Beslutet skickas till 
Tekniska avdelningen 
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§ 32 Dnr: PN 2020/12 

Redovisning av delgivningar 

Slutlig beslutsinstans 

Produktionsnämnden 

Beslut 
Delgivningarna läggs till handlingarna.   

Ärendet 
Följande delges nämnden för kännedom: 

1. Delegationsbeslut Aktivering av krisledningsnämnd 

2. Justerat protokoll - Produktionsnämnden 8 april 2020 

3. Pandemiplan 2020 version 2 

4. Riktlinje Pandemiplan 

5. Uppföljnande granskning av beslut i styrelse och nämnder 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 33 Dnr: PN 2019/437 

Redovisning av delegationsbeslut 

Slutlig beslutsinstans 
Produktionsnämnden 

Beslut 
Lägga delegationsbesluten 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 anläggningsarrende del av Nyland 5.19 
2. Delegationsbeslut arrende Nordingrå-Prästbord 1.62 
3. Delegationsbeslut Djurens Rätt  torget Kramfors 200814-200815 
4. Delegationsbeslut Gatuevangelisation med tal, sångoch musik, 

Centrumvägen 30 Ullånger, 2020-06-27 mfl datum. A218.778.2020 
5. Delegationsbeslut lägenhetsarrende del av fastigheten Bollsta 2.7 
6. Delegationsbeslut nyttjanderätt del av Nordingrå-Mjällom 8.30 
7. Delegationsbeslut transporttillstånd Fiskja-Gissjö 
8. Delegationsbeslut undantag från renhållning 2020 
9. Delegationsbeslut uteservering, trottoarpratare Restaurang Träffen 

Limstagatan 1 A218.705.2020 
10. Yttrande cykeltävling Norabygden 
11. Yttrande cykeltävlingar 
12. Yttrande Sverigeloppet cykel Haparanda-Ystad 200807-200813. 

DNR 258-2818-20 
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