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1 Inledning 
Varje nämnd ska årligen anta en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen ska 
innehålla nämndmål som baseras på de kommunövergripande mål som 
kommunfullmäktige slagit fast i kommunens budget i juni. Till varje 
nämndmål kopplar verksamheterna adekvata aktiviteter och mätetal för att 
bidra till måluppfyllelsen. Nämnderna ska anta sina verksamhetsplaner för 
kommande verksamhetsår senast i november. Verksamhetsplanerna delges 
kommunstyrelsen.  

Målstyrningens delar

Målstyrning är kommunfullmäktiges verktyg att svara upp till de krav 
kommunallagen ställer om god ekonomisk hushållning. Målstyrningens 
innehåll beskrivs och beslutas årligen i kommunens budget. Resultaten i 
målstyrningen följs upp i kommunens delårsredovisning och årsredovisning.  
Tanken är att en röd tråd ska löpa från visionen och kommunfullmäktiges 
mål ner till enheternas aktiviteter. Det ska alltså finnas en tydlig relation 
mellan det arbete som utförs inom de olika nämnderna, de 
kommunövergripande målen och visionen. 

Vision

Visionen är det mest övergripande nivån i styrmodellen.  Visionen är en 
önskan om hur det ska vara ett leva, arbeta och besöka Kramfors kommun i 
framtiden. Visionen ska inspirera och vara vägledande för den kommunala 
organisationens färdriktning. Kommunfullmäktige beslutar om visionen. 

Perspektiv

Kramfors kommuns målstyrning innehåller fyra perspektiv. Perspektiven är 
strategiska områden som kommunen anser vara extra viktiga att arbeta med 
för att nå fram till visionen.
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Inriktningsmål och kommunövergripande mål 

Till varje perspektiv finns ett inriktningsmål som sammanfattar essensen i 
perspektivet och anger färdriktning. Till detta kopplas kommunövergripande 
mål. 

Den röda tråden

De kommunövergripande målen är utgångspunkt för Kommunstyrelsen, 
Bildnings-, Produktions- och Välfärdsnämnden, när de därefter fastställer 
sina budgetar med mål och mått. Respektive förvaltning och verksamhet 
utarbetar i sin tur mål, mått och aktiviteter som utgår från styrelses eller 
nämnds budget. Därmed skapas en röd tråd mellan de överordnade målen i 
budgeten, nämndernas budget och de konkreta aktiviteter som är nödvändiga 
att utföra i respektive verksamhet för att nå de mål som den politiska 
ledningen fastställt. 

2 Nämndens uppdrag
Produktionsnämnden ansvarar för kommunens skyldigheter att ordna 
vattenförsörjning och avlopp enligt vattentjänstlagen, att sköta hämtning av 
hushållsavfall enligt miljöbalken samt sköta renhållning enligt lagen med 
särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. 

Nämnden har också ett ansvar att följa andra lagar och förordningar som 
ligger inom nämndens verksamhetsområde, till exempel Barnkonventionen.

Nämnden ansvarar också för egna fastigheter inklusive att samordna 
kommunens egna och hyrda lokaler, kommunens avfallsanläggning, 
kommunens kök, kommunens vägnät samt kommunens IT-system. 

Nämnden ansvarar för arbetsmiljöfrågor inom sina ansvarsområden enligt 
arbetsmiljölagen och fastställda riktlinjer. Nämndens förvaltande organ, 
produktionsförvaltningen, är organiserad på följande sätt:
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Nämndens ansvar innefattar:

Vatten- och avlopp

- Förvalta och utveckla kommunens vatten- och avloppsanläggningar.

Renhållning

- Avfallsplanering enligt miljöbalken.

- Hämtning av hushållsavfall. 

- Renhållning av torg, gator etc. enligt lag om gaturenhållning. 

Vägar 

- Förvalta och utveckla kommunens vägnät.

- Ge bidrag till vägföreningar i kommunen.

Kommunens fastigheter

- Förvaltning och utveckling av kommunens fastigheter.

- Skötsel av kommunens skogsbestånd.

- Drift och skötsel av parker, lekplatser och kommunens naturreservat. 
Offentlig utsmyckning.

- Köp, försäljning, byte och avtal om fastighetsreglering, allt inom av 
fullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande 
belopp och villkor i övrigt.

- Arrendera ut, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunens fasta 
egendom.

- Ordna servitut, ledningsrätt och nyttjanderätt i fastigheter med annan 
ägare.
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- Bevaka kommunens intressen vid fastighetsbildning, 
fastighetsbestämning, gemensamhetsanläggningar och enskilda 
vägar.

- Se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls. 

- Att medge utsträckning, nedsättning, dödning och sammanföring av 
inteckningar samt utbyte av pantbrev.

Lokaler

- Underhålla och förvalta kommunens fasta egendom.

- Samordna lokalanvändningen för den gemensamma 
kommunkoncernen 

- Ordna lokaler för kommunal verksamhet 
- Drift och underhåll av kommunens lokaler samt av tillhörande mark 

och anläggningar 
- Övriga tekniska uppdrag från andra nämnder i dess egenskap av 

fastighetsanvändare 

- Samordna och verkställa kommunens byggnads- och 
anläggningsverksamhet vid nyproduktion samt större om- och 
tillbyggnationer.

- Ge bidrag till samlingslokaler.

Kost

- Verka för en god kosthållning i kommunens verksamheter.

- Ansvara för kommunens matproduktion. 

- Driva tillagningskök, serveringskök mm.

IT

- Drift, förvaltning och utveckling av system och nätverksmiljö.

- Support till medarbetare. 

- Hantering av centrala behörigheter. 

- IT-strategiskt stöd till verksamheterna i deras arbete.

- IT-säkerhet.

Övrigt

- Ansvarar för trafikfrågor och verkar för en tillfredsställande 
trafikförsörjning.

En stor del av de aktiviteter som utförs är en del av grunduppdraget och 
årligen återkommande. Detta tas inte upp till beslut i verksamhetsplanen. 

Exempel på aktiviteter i grunduppdrag är; 
- Julprydnader i samarbete med köpmän och handlare i ungefär samma 

omfattning som föregående år
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- Planteringar genomförs i den omfattning som medges av budget
- Belysning och skyltar åtgärdas i den omfattning som medges av 

budget
- Verka för att matråd införs på alla skolor 
- Utbildning i klimatsmart mat för kostenhetens personal
- Tillhandahålla näringsriktig skolmat enligt Livsmedelsverkets 

rekommendationer
- Minska matsvinnet
- Jobba vidare med klimatsmarta matsedlar
- Jobba vidare med att införa livsmedel med fair-trade märkning
- Regelbunden ekonomiuppföljning
- Jobba vidare med att förbättra åtkomsten till portalen via mobil och 

externa datorer

3 Nuläges- och omvärldsanalys
Nämndens första verksamhetsår är 2019. Rutiner för rapportering och 
styrning håller på att utvecklas och finna sina former men mer arbete 
återstår.

Inom renhållningsområdet pågår en omställning till ett mer hållbart 
samhälle. Inom förvaltningen pågår förberedelser för att möta nya lagkrav 
när det gäller hantering av hushållsavfall från år 2021. En miniminivå är 
separering av matavfall. Men lagkrav ställs även på förpackningsindustrin att 
de ska göra insamlingen  hushållsnära. Det mest rationella är sannolikt att 
insamlingen görs i ett och samma system. Det pågår samtal mellan vår 
intresseförening Avfall Sverige och förpackningsindustrin om hur det 
ekonomiska åtagandet ska regleras. Ännu finns ingen överenskommelse. De 
kommuner som väljer att tillhandahålla insamling även av det som 
lagstiftaren kräver av förpackningsindustrin gör det utan kompensation innan 
en sådan överenskommelse träffats. Ett annat exempel på omställningen är 
att alltfler deponier (soptippar i äldre språkbruk) stängs. Det gör att deponin 
på Högberget får ta emot sådant som annars skulle lagts på andra deponier. 
Eftersom vi tar ut avgift för det bidrar den effekten positivt till nämndens 
ekonomi. Vi vet dock att även Högbergstippen har en begränsad återstående 
livstid. Vi kan därför inte räkna med denna positiva ekonomiska effekt på 
lång sikt.

Inom VA-området pågår en uppdatering av verksamhetsområden till dagens 
situation. Det handlar i de flesta fall om att lyfta in fastigheter som redan de 
facto hanteras som om de låg inom området. Det blir därmed inga 
förändringar för de enskilda fastighetsägarna. En översyn och anpassning av 
skyddsområden runt våra vattentäkter kommer att behöva göras. 

Inom gata/ park området har det under flera år pågått anpassningar till realt 
krympande budgetar. I verksamhetsplanen för 2020 föreslås en extern 
genomgång av gatunätet med en bedömning av underhållsbehov. Nämnden 
får på det sättet en önskad nivå att ställa mot en faktiskt budgeterad nivå.
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Inom lokalområdet har vi nu träffat en överenskommelse med Krambo om 
hyran för Frånö tjänstecenter. Det minskar en av de ekonomiska 
osäkerheterna för framtiden.

Inom fordonsförvaltningen finns det stora förväntningar om en omställning 
till teknik som ger mindre eller inget klimatavtryck. Verksamhetsplanen 
innehåller en aktivitet i form av en utredning om alternativ och konsekvenser 
som ska göras tillsammans med samhällsavdelningen.

Inom kostavdelningen är det framförallt personförändringar i 
ledningsgruppen som varit i förgrunden under 2019. Det finns ett nationellt 
mål om att ha 60 % ekologiska livsmedel 2030. Detta mål ger avtryck i 
nämndens verksamhetsplan samt i avdelningens löpande verksamhet. 
Priserna som beslutas i samband med hanteringen av budget har varit låsta 
de senaste åren och kommer att vara det för år 2020 också. För innevarande 
år kommer vi att klara det. Ser vi några år framåt kommer förmodligen ett 
minskande portionsantal som en konsekvens av minskat flyktingmottagande 
att sätta ekonomisk press. Med den decentraliserade produktionsstruktur som 
kosten har blir det svårt att göra kostnadsanpassningar neråt åtminstone på 
de mindre enheterna eftersom en minibemanning krävs oavsett portionsantal. 

Det i närtid mest trängande ekonomiska problemet är obalans mellan 
resurser och behov samt förväntningar inom IT-området. Även här är 
priserna låsta både 2019 och 2020. Redan 2019 har vi underskott. Dessutom 
finns det behov och förväntningar vi inte kan tillgodose. Under 2019 anlitar 
vi konsulter för att at fram ett underlag till beslut om fortsatt inriktning på 
verksamheten. 

Utöver det som är specifikt för varje enhet har följande tre 
samhällsförhållanden stor påverkan på nämnden redan och den påverkan de 
utövar kommer inte att minska inom överskådlig tid. 

 Snabb utveckling inom IT-området. ”Digitalt först” är statens mål. E-
tjänster som invånarna använder istället för fysiska blanketter är 
exempel på det. Nästa steg är att föra över informationen i e-tjänsten 
in i de verksamhetssystem som används utan manuell hantering. 
Vidare finns ambitionen att ersätta all fysisk kommunikation med 
digital. Utvecklingen inom artificiell intelligens går snabbt. Det finns 
redan applikationer som kan användas i kommunal verksamhet och 
fler kommer. Produktionsnämnden ska inte leda utvecklingen men 
har som uppdrag att se till att IT-avdelningens produktionsförmåga 
kan möta de krav som utvecklingen ställer.

 Kommunens ekonomi är i obalans. Det skapar ett tryck nedåt på 
nämndens budgetram. För de tjänster som avgiftsfinansieras internt 
kost, IT och bilar innebär det ett tryck nedåt på priserna. 

 Hållbarhetsfrågor har alltmer kommit i fokus i samhällsdebatten. 
Kramfors kommun har en uttalad hög ambitionsnivå inom 
hållbarhetsområdet. För nämnden kommer det att påverka de flesta 
verksamhetsområden.   
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4 Nämndens mål

Perspektiv Kramforsbon

Inriktningsmål – Dialog och samverkan mellan kommun och 
invånare. En god livsmiljö och ett tillgängligt samhälle för alla.

1. KF – mål: Kramforsbor i alla åldrar ska känna att det är 
meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka 
kommunens utveckling. 

Nämnden ska ge god information om sina verksamheter.
Aktivitet Tidpunkt för 

genomförande
Ansvarig för 
genomförande

Mått som mäter om 
vi nått resultat med 
aktiviteten

Undersök nya former 
för information och 
dialog – sociala 
media, poddcast 
m.m. 

Helår 2020 Förvaltningschef Genomförda 
informationsinsatser.

Nämnden ska ge invånare möjlighet att yttra sig i viktiga frågor
Aktivitet Tidpunkt för 

genomförande
Ansvarig för 
genomförande

Mått som mäter om 
vi nått resultat med 
aktiviteten

Medborgardialog inför 
införandet av 
matavfallsinsamling i 
Kramfors kommun

Helår 2020 Enhetschef avfall 
och återvinning

Genomförd 
medborgardialog.

2. KF – mål: kommunen ska ha ett gott bemötande och en god 
tillgänglighet

Nämnden ska ge god information om fattade beslut 
Aktivitet Tidpunkt för 

genomförande
Ansvarig för 
genomförande

Mått som mäter om 
vi nått resultat med 
aktiviteten

Skapa rutiner för 
publicering av 
nyheter från 
nämndsmöten

Helår 2020 Förvaltningschef Minst en nyhet 
publicerad efter varje 
nämndsmöte. 
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Kommunens återvinningscentraler ska vara lättillgängliga 
Aktivitet Tidpunkt för 

genomförande
Ansvarig för 
genomförande

Mått som mäter om vi 
nått resultat med 
aktiviteten

Starta utredning 
gällande obemannad 
återvinningscentral på 
Högberget.

Helår 2020 Enhetschef 
avfall och 
återvinning

Utredning klar och 
presenterad för 
nämnden.

Barn och elever ska vara nöjda med matupplevelsen i kommunens 
verksamheter 
Aktivitet Tidpunkt för 

genomförande
Ansvarig för 
genomförande

Mått som mäter om vi 
nått resultat med 
aktiviteten

Genomföra aktivitet för 
att förbättra 
matupplevelser.

Första halvåret 
2020

Chef 
kostavdelningen

Förbättra utfallet i 
enkät som genomförs 
på skolor. 

Kommunens verksamhetslokaler ska ha en lättillgänglig IT-miljö
Aktivitet Tidpunkt för 

genomförande
Ansvarig för 
genomförande

Mått som mäter om vi 
nått resultat med 
aktiviteten

Införa rutiner för att 
öka standardiseringen i 
IT-miljön

Helår 2020 Chef IT-
avdelningen

Genomförd aktivitet

3. KF– mål: Kramfors ska vara en hållbar kommun - ekologiskt, 
socialt och ekonomiskt.

Kommunen ska erbjuda invånarna insamling av matavfall 
Aktivitet Tidpunkt för 

genomförande
Ansvarig för 
genomförande

Mått som mäter om vi 
nått resultat med 
aktiviteten

Påbörja arbetet med 
ny avfallsplan

2020-2021 Enhetschef 
avfall och 
återvinning

Antagen avfallsplan

Andelen ekologiska livsmedel i kommunens måltidsverksamheter ska 
öka
Aktivitet Tidpunkt för 

genomförande
Ansvarig för 
genomförande

Mått som mäter om vi 
nått resultat med 
aktiviteten

Styra inköp. Helår 2020 Chef 
kostavdelningen

Mål ≥ 32 % 
Mäts löpande. 

Matsvinnet i kommunens måltidsverksamheter ska minska
Aktivitet Tidpunkt för 

genomförande
Ansvarig för 
genomförande

Mått som mäter om vi 
nått resultat med 
aktiviteten

Följa upp utvecklingen 
gällande svinn.

Helår 2020 Chef 
kostavdelningen

Matsvinnet mäts. Målet 
är att bibehålla 
nuvarande nivå eller nå 
ännu lägre nivå.

Kommunens VA-områden ska hålla hög kvalitet 
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Aktivitet Tidpunkt för 
genomförande

Ansvarig för 
genomförande

Mått som mäter om vi 
nått resultat med 
aktiviteten

Utred utveckling av 
VA-området Sjöbysjön-
Nästvattnet 

Helår 2020 Enhetschef 
VA-drift

Genomförd utredning 
med förslag till vidare 
utveckling.

Kommunens fordonspark ska vara klimatfrämjande och ekonomiskt 
hållbar 
Aktivitet Tidpunkt för 

genomförande
Ansvarig för 
genomförande

Mått som mäter om vi 
nått resultat med 
aktiviteten

Utredning om inriktning 
för en klimatfrämjande 
fordonspark – framtida 
lösningar, olika 
fossilfria alternativ, 
ekonomiska 
konsekvenser.

Helår 2020 Chef Tekniska 
avdelningen 
tillsammans 
med 
Samhällsavdel-
ningen inom 
KS

Genomförd utredning 
med förslag på möjliga 
framtida åtgärder.

Kommunens gatunät ska hålla hög kvalitet och vara ekonomiskt hållbar
Aktivitet Tidpunkt för 

genomförande
Ansvarig för 
genomförande

Mått som mäter om vi 
nått resultat med 
aktiviteten

Skapa en 
genomarbetad 
underhållsplan för 
kommunens gatunät 
med planerade 
insatser; planen blir 
underlag för en 
långtidsbudget.

Helår 2020 Chef Tekniska 
avdelningen

Antagen plan. Åtgärder 
fastlagda och 
budgeterade.

Investeringar skall genomföras i rätt tid, till rätt kostnad och kvalitet.
Aktivitet Tidpunkt för 

genomförande
Ansvarig för 
genomförande

Mått som mäter om vi 
nått resultat med 
aktiviteten

Investeringsuppföljning 
genomförs vid varje 
investering

Helår 2020 Förvaltningschef Resultat av 
investeringsuppföljning
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Perspektiv processer

Inriktningsmål – En kunskapsbaserad verksamhet där ständiga 
förbättringar leder till hög kvalitet

1. KF– mål: de övergripande målen i riktlinje för likabehandling 
och mångfald ingår i nämndernas verksamhetsplaner.

(Inget eget nämndmål)
Aktivitet Tidpunkt för 

genomförande
Ansvarig för 
genomförande

Mått som mäter om vi 
nått resultat med 
aktiviteten

En aktivitet genomförs 
efter att HR gett 
förslag

Förvaltningschef Genomförd. 

2. KF– mål: kommunen tillämpar ett processorienterat arbetssätt 
med hög effektivitet och kvalitet.

Nämndens verksamheter ska ha effektiva processer med fokus på 
användarvänlighet
Aktivitet Tidpunkt för 

genomförande
Ansvarig för 
genomförande

Mått som mäter om vi 
nått resultat med 
aktiviteten

Utreda möjlighet med 
slamtömning med 
specialfordon så att 
valmöjligheterna blir 
fler. 

Helår 2020 Enhetschef 
avfall och 
återvinning

Förtydligande och 
införande av fler 
punkter i avfallstaxan. 

Gemensamt projekt 
med inpassering i 
kommunens lokaler, 
utskrifter, inloggning 
och identifiering via 
smarta kort. Förstudie 
och beslut om 
fortsättning 
tillsammans med 
Tekniska.  

Helår 2020 Chef IT-
avdelningen,
Chef Tekniska 
avdelningen

Genomfört projekt

Integration genomförs 
mellan kommunens 
viktigaste system för 
ökad 
användarvänlighet

Helår 2020 Chef IT-
avdelningen i 
samverkan 
med HR, 
Administrativa 
enheten m.fl.

Genomfört projekt.
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3. KF– mål: verksamheternas huvudprocesser är standardiserade, 
effektiva och kvalitetssäkrade, till följd av arbetet med ständiga 
förbättringar.

Nämndens verksamheter ska ha tydliga rutiner för sina huvudprocesser
Aktivitet Tidpunkt för 

genomförande
Ansvarig för 
genomförande

Mått som mäter om vi 
nått resultat med 
aktiviteten

Samtliga verksamheter 
granskar och förbättrar 
sina huvudprocesser

Helår 2020 Resp. 
enhetschef

Flöde i Kom-in, antal 
klagomål och 
påringningar. 

Förstudie översyn av 
IT:s debiteringsmodell

Helår 2020 Chef IT-
avdelningen

Genomförd förstudie.

Perspektiv medarbetare

Inriktningsmål – Kommunen är en attraktiv arbetsgivare med 
delaktiga och professionella medarbetare.

1. KF–mål: Kramfors kommun upplevs som en attraktiv 
arbetsgivare.

(Inget eget nämndmål)
Aktivitet Tidpunkt för 

genomförande
Ansvarig för 
genomförande

Mått som mäter om vi 
nått resultat med 
aktiviteten

Genomförs om enkät 
visar behov.

Medarbetarenkät

2. KF–mål: Kramfors kommun har ledare som tar tillvara 
medarbetarnas engagemang och kompetens för en positiv 
utveckling av verksamheten och dess medarbetare.

(Inget eget nämndmål)
Aktivitet Tidpunkt för 

genomförande
Ansvarig för 
genomförande

Mått som mäter om vi 
nått resultat med 
aktiviteten

Genomförs om enkät 
visar behov

Medarbetarenkät
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3. KF–mål: Kramfors kommun har en arbetsmiljö som främjar god 
hälsa

Sjukfrånvaron ska vara låg 
Aktivitet Tidpunkt för 

genomförande
Ansvarig för 
genomförande

Mått som mäter om vi 
nått resultat med 
aktiviteten

Genomförs om 
statistik sjukfrånvaro 
har negativ 
utveckling

Sjukfrånvaron ska 
vara ≤ 6,9 %
Ackumulerad över 
året. 

Perspektiv ekonomi

Inriktningsmål – En ekonomi i balans

1. KF–mål: kommunen har god kontroll på ekonomin.

Nämnden håller sin budget
Aktivitet Tidpunkt för 

genomförande
Ansvarig för 
genomförande

Mått som mäter om vi 
nått resultat med 
aktiviteten

Månatliga uppföljningar Mäts löpande

2. KF–mål: kommunen har en tydlig ekonomistyrning.

Nämnden är nöjd med ekonomirapporteringen
Aktivitet Tidpunkt för 

genomförande
Ansvarig för 
genomförande

Mått som mäter om vi 
nått resultat med 
aktiviteten

Enkät till nämndens 
ledamöter angående 
den 
ekonomirapportering 
de fått under 
nämndens möten.

60 % eller fler av 
nämndens ledamöter 
är nöjda med 
rapporteringen
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5 Planer

5.1 Den interna kontrollen
Beslut om plan för intern kontroll tas i december

6 Detaljbudget

Produktionsförvaltning    

Budget 2020    
 Budget helår 

2020 
Budget fg år 

2019 
Avvikelse 

mot 
föregående 

budget 
35         Produktionsförvaltning 28 595 28 169 -425
3500       Produktionsnämnd 444 435 -9
3510       Chef, Produktionsförvalt. -1 020 121 1 142
3511       IT-avdelning 772 -339 -1 111
3512       Kostavdelning 5 683 4 192 -1 491
3513       Teknisk avdelning 22 716 23 760 1 044
Enheter inom Teknisk avdelning;    
35130      Avdelningschef, tekniska -4 686 -1 015 3 671
35131      Enhetschef, avfall -3 982 -4 853 -871
35132      Enhetschef,gata/park/väg 32 583 29 627 -2 956
35133      Enhetschef, Vattenverk mm -19 729 -18 480 1 249
35134      Enhetschef, Va-drift 18 529 18 480 -49

Resultaträkning    
Produktionsförvaltning Budget 2020    
Slag Budget helår 

2020 
Budget fg år 

2019 
Avvikelse 

mot 
föregående 

budget 
Resultaträkning summa 28 595 28 169 -425
3          INTÄKTER/INKOMSTER -215 059 -210 651 4 408
4          KOSTNADER/UTGIFTER 31 297 30 988 -309
5          KOSTNADER FÖR 
ARBETSKRAFT

61 517 60 409 -1 108

6          ÖVRIGA 
VERKSAMHETSKOSTNAD

88 873 85 974 -2 899

7          ÖVRIGA 
VERKSAMHETSKOSTNAD

27 231 26 576 -655

8          ÖVRIGA INTÄKTER O 
KOSTNAD

27 764 27 692 -72

9          KONTOGRUPP 9 6 971 7 181 210
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7 Viktiga uppgifter

Nyckeltal och antalsuppgifter 
 

2014 2015 2016 2017 2018

Ekologiska livsmedel i kommunens 
verksamhet, andel (procent)

26 28 27 32 31

Tillagade matportioner i 1000-tal, antal 905 898 931 951 943

Hushållsavfall som samlats in för 
materialåtervinning, inklusive biologisk 
behandling, andel (procent)

28 27 28  26 29

Insamlat hushållsavfall kommun, kg per 
invånare

466 463 464  448 507

Kostnadstäckningsgrad hushållens avfall, 
procent

101,3 101 100 100 100

Kostnadstäckningsgrad vatten och avlopp, 
procent

100 100 100 100 100

Produktionskostnad, kr per m3 sålt vatten 11,74 10,73 10,65 10,61 11,71

Vägbelysning, kostnad per ljuspunkt 696 633 --- 586 579

8 Investeringar

Produktionsnämnden Investeringsbudget 
2020-2022, Tkr

2020

IT
IT, reinvesteringar byte vart 4:e år 2 000

Servrar och SAN m.m. 800

Skrivare 750

Nätverk 400

Övriga investeringar AS400 m.m. 100

Delsumma IT 4 050

Kosten
Kost, byte köksutrustning 150

Fastighet
Investeringar i egna fastigheter 500

Markförvärv 100

Höga Kusten Airport, målning terminalbyggnad / 
fönster
Delsumma Fastighet 600
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Gata och Park
Ombyggnad och beläggning av gator och vägar, 3 000

Övriga investeringar infrastruktur, parker och 
lekplatser
Gång- och cykelvägar, trafiksäkerh 450

Parker och planteringar 350

Lekplatser 900

Gågatan Limsta 500

Hagaparken inkl VA åtgärder 1 500

Upprustning rännstensbrunnar 350

Viaduksgatan Nyland 2 500

Delsumma Gata o Park 9 550

Vatten och avlopp
Omläggning och sanering VA-ledningar 3 000

Styr och övervakning ledningsnät 1 000

Avloppspumpstationer ombyggnad 1 000

Komplettering mindre avloppsanläggningar 500

Åtgäder för att möta ålägganden Miljö o Bygg VV 1 000

Åtärder för att möta ålägganden Miljö o Bygg ARV 2 000

Investering enligt VA-fond beslut 6 000

Delsumma Vatten och avlopp 14 500

Avfall
Högberget reningsanläggning 2 000

Ny byggnad för återbruk 600

Ny byggnad för mellanlagring 2 000

Delsumma Avfall 4 600

Summa Produktionsnämnd 33 450

Malmbergskajen 6.500 Tkr saminvest med Mondi 2019-2020


