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Produktionsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(22) 
Sammanträdesdatum 

2019-09-12 
 

 

  
 
Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 14:00 – 14:20 

Beslutande ledamöter 
 

Rainor Melander (S) ordf. 
Camilla Öhresten (V) v. ordf. 
Sofie Hellman (S) 
Kurt Larsson (S) 
Kerstin Frånlund (S) 
John Lundström (C) 
Curt Svensson (C) 
Johanna Sjöblom (M) 
Ove Källström (SD) tjänstgörande ersättare  
 

Ej beslutande ersättare Örjan Edström (S) 
Anders Lindahl (S) 
Karin Högström (V)  
Matts Söderberg (L) 

Övriga närvarande Tjänstepersoner 
Stefan Billström, förvaltningschef 
Elisabet Jonsson, nämndsekreterare/utredare 
Peter Levin, chef tekniska avdelningen 
Lisa Johansson, chef kostavdelningen  
Annamaria Berglund, enhetschef avfall och 
återvinning (§ 33) 

 
 

Justerare Johanna Sjöblom (M)  

Justeringens plats och tid Förvaltningen, 2019-09-16 
 
Underskrifter 

 Sekreterare  Paragrafer §§ 33-40 
 Elisabet Jonsson   

 Ordförande   
 Rainor Melander (S)  

 Justerare Johanna Sjöblom (M)  
    
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Produktionsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-09-12 

Datum då anslaget sätts upp 2019-09-16 Datum då anslaget tas ned 2019-10-07 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningen Sista datum för överklagande 2019-10-07 
 

Underskrift   
 Elisabet Jonsson  
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§ 33    Dnr PN 2019/36 

Information 

Slutlig beslutsinstans 

Produktionsnämnden 

Beslut 

Lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet 

Nämnden har tagit del av följande informationspunkter: 

 Information från kostavdelningen om bland annat kommande 
livsmedelsupphandling, Lisa Johansson, chef kostavdelningen 

 Information om ÅVC i Ullånger, Annamaria Berglund, enhetschef 
avfall och återvinning 

 Information om nämndens ekonomi, Stefan Billström, 
förvaltningschef 

 Information om arbetet med verksamhetsplan 2020, Stefan Billström, 
förvaltningschef och Elisabet Jonsson, utredare 
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§34   Dnr PN 2019/325                                

Reviderad prioriteringsordning inför 
livsmedelsupphandling 2021 

Slutlig beslutsinstans 

Produktionsnämnden 

Beslut 

Godkänna den reviderade prioriteringsordningen inför kommande 
livsmedelsupphandling.  

Ärendet 

Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi 
människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt 
bortom vad vår planet klarar av. Agenda 2030 handlar om hur vi ska arbeta 
för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 
2030. Vår nationella livsmedelsstrategi med sikte mot år 2030 som antogs av 
riksdagen (17-06-20) togs fram för att nå målen i Agenda 2030. Ett av 
regeringens inriktningsmål i den nationella livsmedelsstrategin är att 60 
procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av 
certifierade ekologiska produkter år 2030. För att öka Kramfors kommuns 
chanser att nå detta mål anser vi att prioriteringsordningen inför kommande 
upphandling bör revideras enligt nedan:   

Prioriteringsordning inför 
livsmedelsupphandling 2017 

Prioriteringsordning inför 
livsmedelsupphandling 2021 

1. Lokalproducerat och ekologiskt 1. Lokalproducerat och ekologiskt 

2. Lokalproducerat 2. Svenskt och ekologiskt 

3. Svenskt och ekologiskt 3. Lokalproducerat 

4. Svenskt 4. Utländskt, ekologiskt och Fairtrade 

5. Utländskt, ekologiskt och Fairtrade 5. Utländskt och ekologiskt 

6. Utländskt och ekologiskt 6. Svenskt 

7. Enbart utländskt kött ska inte köpas 7. Enbart utländskt kött ska inte köpas 
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Ekonomi och finansiering 

Vi följer lagen om offentlig upphandling och kommer därför anta det anbud 
som uppfyller våra ställda krav och innehar det mest fördelaktiga priset. 
Ändringen i prioriteringsordningen kommer inte innebära höjda kostnader 
utan fortsatt hållas inom tilldelad budget.   

Måluppfyllelse 

En ändrad prioriteringsordning skulle bidra till ökad måluppfyllelse med 
hänsyn till det nationella mål som tagits gällande ekologiska livsmedel inom 
offentlig sektor. 

Samråd 

Samråd har förts med kommunens hållbarhetsutvecklare.  

 

Beslutet skickas till 

Kostavdelningen 
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§ 35    Dnr PN 2019/324 

Intern kontroll - Säker mat 

Slutlig beslutsinstans 

Produktionsnämnden 

Beslut 

Godkänna genomförd internkontroll av rutiner för säker mat. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen tog i våras ett beslut om införande av en interkontrollplan 
för produktionsnämnden. Kontroll av rutiner för säker mat blev ett av 
områdena för intern kontroll 2019.  

Rutiner för kontroll av säker livsmedelshantering finns i alla kök och vid 
korrekt användning förebygger rutinerna alla/de flesta fel som kan uppstå. 
Rutinerna används i alla kök men kontrollerna dokumenteras inte alltid med 
rätt tidsintervaller.  
Rutinerna har reviderats och kommer innan 2019 års slut att finnas som ett 
digitalt verktyg ute i köken och därmed ersätta dagens fysiska pärm. 
Eftersom kontrollerna kommer genereras automatiskt av verktyget får 
personalen dagligen påminnelser om att det finns kontroller att utföra. 
Genomförs inte kontrollerna i tid skickas en påminnelse ut till berörd chef, 
vilket kommer medföra en ökad säkerhet att kontrollerna sköts enligt 
gällande egenkontrollprogram och med rätt tidsintervall.  

Ekonomi och finansiering 

Den interna kontrollen är en obligatorisk del i kommunens arbete. Beslutet 
kommer inte ha några ekonomiska konsekvenser. 

Måluppfyllelse 

Internkontroll är ett verktyg för att säkerställa kommunens mål Kramfors 
kommun har en tydlig ekonomistyrning och god kontroll.  

Samråd 

Inget samråd har förts i ärendet.  

Beslutsunderlag 

Se bilaga 1, Intern kontroll – Säker mat. 
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 36    Dnr PN 2019/327 

Utökning av verksamhetsområde för VA 

Slutlig beslutsinstans 

Produktionsnämnden 

Beslut 

Fastställa utökning av verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten 
enligt omfattning i separat bilaga. 

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 och dagvattenavlopp.  

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.   

Beslutsunderlag 

Bilaga 1 utökning av verksamhetsområden 

Beslutet skickas till 

Anders Jonsson 

Enhetschef VA-verk 
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§ 37    Dnr PN 2019/326 

Internkontrollplan VA 

Slutlig beslutsinstans 

Produktionsnämnden 

Beslutgenomförs 

Godkänna genomförd internkontroll för VA 

Ärendet 

Offentlig kontroll utövas på dricksvattenförsörjningen för att säkerställa att 
VA-huvudmannen levererar vatten av en kvalitet som uppfyller alla krav 
enligt lagstiftning. Eftersom dricksvatten är ett livsmedel så reglerar 
Livsmedelsverket kraven på dricksvatten i dricksvattenföreskrifterna 
(SLVFS 2001:30) där krav bland annat ställs på: 

 Beredning och distribution 

 Förebyggande arbete 

 Provtagnings- och analysfrekvens 

 Åtgärder vid försämrad dricksvattenkvalitet 

 Information 

 Kvalitetskrav i form av gränsvärden 

I föreskrifterna beskrivs vilka kemiska och mikrobiologiska parametrar som 
skall undersökas samt hur ofta de minst skall undersökas. Dessa parametrar 
skall undersökas båda i vattenverket och hos slutanvändaren. 

För året 2019 fram till och med augusti har analys och provtagning skett 
enligt bilaga 1. Av 200 provtagningar har 2 provtagningar bedömts otjänliga 
samt 12 provtagningar tjänligt med anmärkning. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1. Analyser och provtagningar utförda under 2019 



 

Produktionsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(15) 
Sammanträdesdatum 

2019-09-12 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Bilaga 1. Analyser och provtagningar utförda under 20191 

 

                                                 
1 Prov som visar otjänligt eller tjänligt med anmärkning. I den interna rutinen tas alltid 

omprov först. Om det andra provet visar att värdena är fel startar en utredning. Beroende på 
vad som utredningen visar eller hur proverna är tagna kan antingen specifika åtgärder vidtas 
exempelvis ökad klorering eller spolning av ledning. Kvarstår felet måste extraordinära 
åtgärder komma till stånd såsom kokning av vatten eller stängning. Utredning kan påvisa 
behov av ombyggnation. Miljö och byggavdelningen underrättas alltid vid funna fel. 
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§ 38    Dnr PN 2019/329 

Markbyte Limsta 18:142 m.fl. och Å 7:3 

Slutlig beslutsinstans 

Produktionsnämnden 

Beslut 

1. Genomföra byte av fastigheterna Å 7:3 (kommunägd) och Limsta 18:142, 
18:165 (Daniel Gradin).  

2. Uppdra till chefen för tekniska avdelningen att underteckna avtalet 

Ärendet 

I centrala Kramfors finns en fastighet som är en rest av den gamla 
samhällsstrukturen. Limsta-området är sedan länge en väl utbyggd stadsdel 
men det finns en jordbruksfastighet kvar i området. För Kramfors kommun 
är det viktigt att förfoga över de resurser som kan leda till en bra 
infrastruktur i tätorter. Området medför både exploateringsmöjligheter och 
ett större grepp för att planera användningen av området för exempelvis 
grönytor eller liknande. Nuvarande ägare vill göra ett markbyte och 
kommunen har en väl avgränsad fastighet med skog och åkermark utmed 
väg 90. Värderingar av de båda bytesobjekten ger vid handen att det 
värdemässigt är möjligt att genomföra ett byte.  

Ekonomi och finansiering 

Värderingen av fastigheten Å 7:3 samt det andra bytesobjektet i Limsta 
medför att kommunen får en mellanskillnad på 100 000 kr.  

Måluppfyllelse 

Fastighetsbytet följer väl målen om hållbarhet. 

Samråd 

Samråd har skett med andra kommunala förvaltningar. 

Beslutsunderlag 

Bytesavtalet. 
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Beslutet skickas till 

Tekniska avdelningen 
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§ 39    Dnr PN 2019/66 

 

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 

PN 2019/299 Yttrande utställare av 
skogsrelaterade produkter - Norrskog 

PN 2019/272 Beslut delat sopkärl Kanalvägen 1 

PN 2019/245 Yttrande Loppis Lions Hammar 

PN 2019/272 Beslut delat sopkärl Salberg 

PN 22019/272 Beslut delat sopkärl Gavik 

PN 2019/250 Yttrande familjedag Hagaparken 

PN 2019/296 Yttrande cruisingkväll  

PN 2019/255 Beslut tillägg lägenhetsarrende 
Svanö sportklubb 

PN 2019/264 Yttrande marknad 
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PN 2019/260 Yttrande motorshow 

PN 2019/247 Yttrande uteservering 

PN 2019/282 Yttrande rullatorrally Nyland 

PN 2019/292 Yttrande rullatorrally Kramfors 

PN 2019/328 Yttrande orientering i stadsmiljö 

PN 2019/144  Rivning Björknäs gamla sjukhem 
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§ 40     Dnr PN 2019/108 

Redovisning av delgivningar 

Slutlig beslutsinstans 

Produktionsnämnden 

Beslut 

Delgivningarna läggs till handlingarna.   

Ärendet 

Följande delges nämnden för kännedom: 

1. Budget 2020 med planåren 2021- 2022, dnr KS 2019/146 

2. Svar på motion ”Öka allmännyttan genom bättre dialog mellan 
kommunala bolag och medborgare”, KS 2019-05-27 § 60  

3. Fördjupad ekonomisk prognos per april 2019, KF 2019-06-24 § 80 

4. Årsbudget 2020 med flerårsplan 2021-2022 för Kramfors kommun, 
KF 2019-06-24 § 81 

5. Svar på motion om solel, Kramfors Kraft – en hållbar kommun, KF 
2019-06-24 § 91 

 


