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§ 12

Dnr PN 2020/86

Information
Slutlig beslutsinstans
Produktionsnämnden
Beslut
Lägga informationen med godkännande till handlingarna.
Ärendet
Nämnden tar del av nedanstående information:

Justerandes sign



Peter Levin, chef tekniska avdelningen, informerar om projekt för
insamling av matavfall.



Stefan Billström, förvaltningschef, informerar om budgetprocessen
2021.



Stefan Billström, förvaltningschef, och Lars-Åke Loveten, IT-chef,
informerar om den nya digitaliseringsenheten.



Stefan Billström, förvaltningschef, informerar om avtalet med
Nordisk Renting och byte av avloppsstammar i fastigheten.



Peter Levin, chef tekniska avdelningen, informerar om rivningen av
Björknäs sjukhem.



Stefan Välijeesiö, samhällsplanerare, informerar om utredning av
fossilfri fordonsflotta.



Stefan Billström, förvaltningschef, informerar om förvaltningens
arbete utifrån Corona.
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§ 13

Dnr: PN 2020/122

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2019
Slutlig beslutsinstans
Produktionsförvaltningen
Beslut
1. Godkänna rapporten ”Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete
2019”.
2. Uppdra till förvaltningschef att säkerställa att den fysiska och
psykosociala arbetsmiljön kartläggs
Ärendet
Arbetsgivaren ska varje år göra en uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet enligt (AFS 2001:1 § 11). Uppföljningen av
arbetsmiljöarbetet ska göras för att undersöka att arbetsmiljöarbetet bedrivs
enligt lagar och föreskrifter. HR-enheten ansvarar för uppföljningen som
enligt Riktlinjen för hälsa och arbetsmiljö ska rapporteras till respektive
nämnd samt samlat för hela kommunen till HR-råd, centrala
samverkansgruppen och kommunstyrelsen.
Uppföljningen har genomförts genom att alla chefer har fått svara på en
enkät med 19 frågor. Samtliga 10 chefer inom produktionsförvaltningen har
besvarat enkäten. I beslutsunderlaget finns resultatet för
produktionsförvaltningen.
Samlad bedömning för produktionsförvaltningen
Cheferna inom förvaltningen har god kännedom om de styrande dokumenten
inom arbetsmiljöområdet och genomför riskbedömningar, utredningar av
tillbud och arbetsskador när det är aktuellt.
För att säkerställa att förvaltningen kan bedömas ha ett fungerande
systematiskt arbetsmiljöarbete utifrån Arbetsmiljölagen krav behöver
kartläggningarna generellt sett förbättras.
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Måluppfyllelse

Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete är grundläggande för att
upplevas vara en attraktiv arbetsgivare.
Samråd

Uppföljningen har diskuterats i förvaltningens samverkansgrupp innan beslut
i nämnden.
Beslutsunderlag
Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete 2019 – Produktionsförvaltningen
Beslutet skickas till
Stefan Billström
Mikael Gidlöf
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§ 14

Dnr: PN 2020/103

Uppdrag att ta fram styrkort
Slutlig beslutsinstans
Produktionsnämnden
Beslut
1. Uppdra till alla enheter att utarbeta styrkort som kan användas från
och med 2021 och lägg detta i nämndens verksamhetsplan för 2020.
2. Stryk aktiviteten ”Samtliga verksamheter ska granska och förbättra
sina huvudprocesser.” från verksamhetsplanen.
Ärendet
Kommunens målstyrning utgår ifrån visionen. De konkreta mål som ska
uppnås för att visionen ska infrias beslutas varje år i kommunens budget och
nämndernas verksamhetsplaner. För att den övergripande målstyrningen ska
ge effekt krävs det att enheterna inarbetar målen i sina egna planer och
uppföljningar. De övergripande verksamhetsplanerna ska ange en inriktning
och lyfta upp det som är viktigast att åstadkomma. Enheternas
verksamhetsplanering ska innefatta allt som enheten ska utföra och
åstadkomma både det löpande och de förändringar som ska ske. Om
enheternas verksamhetsplaner är synkroniserade med nämndens
verksamhetsplan får styrningen en genomgripande reell effekt.
För att tydliggöra styrningen har Kommundirektörens ledningsgrupp bestämt
att mål ska beslutas på politisk nivå inte av tjänstepersoner. Även om
enheterna inte ska utforma egna mål behöver de ta fram och följa egna mått
på om utvecklingen går åt rätt. Mått som behöver tas fram och följas ska visa
utvecklingen inom var och en av de fyra målkategorier som fullmäktige
bestämt; Kramforsbon, Processer, Medarbetare och Ekonomi.
Arbetet med att ta fram styrkort innebär att alla enheter behöver fundera över
vad som är viktigt att åstadkomma inom var och en av de fyra
målkategorierna. Nästa steg är att ta fram mått som visar om utvecklingen
går åt rätt håll. Det sista steget är att fundera över aktiviteter som syftar till
att få utvecklingen att gå åt rätt håll. Enhetens styrkort visar sedan vad
enheten vill åstadkomma inom varje målkategori, vilka mått som ska
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användas för att följa utvecklingen samt vilka aktiviteter som planeras för att
påverka utvecklingen.
Styrkortet kommer att se ut ungefär som nedanstående tabell visar
Kramforsbon
Enheten
Mått
strävar efter att
åstadkomma

Aktiviteter

Ansvarig

I verksamhetsplanen för 2020 finns en aktivitet med näraliggande syfte.
Aktiviteten är ”Samtliga verksamheter ska granska och förbättra sina
huvudprocesser.” För att inte överbelasta förvaltningens chefer med intern
administration föreslås att ovan nämnda aktivitet tas bort ifrån
verksamhetsplanen och att aktiviteten ”Utforma styrkort” sätts in istället.
Ekonomi och finansiering

Ingen merkostnad uppstår eftersom planering är en naturlig del i nämndernas
verksamhet.
Måluppfyllelse

Beslutet väntas medföra att beslutade mål får större effekt
Samråd

Styrkort har diskuterats i Kommundirektörens ledningsgrupp
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 15

Dnr: PN 2020/96

Uppdrag gällande årliga bidrag till samlingslokaler
Slutlig beslutsinstans
Produktionsnämnden.
Beslut
Uppdra till fastighetssamordnaren att utreda möjligheten att ta bort de årliga
utbetalningarna av driftsbidrag till samlingslokaler.
Ärendet
I dagsläget betalar kommunen varje år ut ett fast driftsbidrag till två
föreningar och deras samlingslokaler,
1. Docksta bordtennisklubb för Docksta bygdegård.
2. Ullångers resurscentra för centrumhuset i Ullånger.
Under 2017 gjordes en utredning över föreningsbidrag i kommunen, detta
berörde bland annat bidrag till föreningsägda samlingslokaler. Vilket
resulterade i att föreningarna får bidrag på 25 % av deras fastighetskostnader
gällande samlingslokalen.
Ovanstående driftbidrag omfattades inte av utredningen 2017, men nu bör
det utredas om dessa inte kan rymmas inom samma bidragsregler som
beslutades 2017.
Ekonomi och finansiering

Årliga driftbidrag på 190 000 kronor betalas ut från Kramfors kommun,
verksamhet 30026.
Beslutet skickas till
DBTK
Ullångersresurscentra
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§ 16

Dnr: PN 2020/125

Riktlinje för fordonsbyte inom Kramfors kommun
Slutlig beslutsinstans
Produktionsnämnden
Beslut
1. Med godkännande lägga utredningen Fossil fordonsflotta till
handlingarna.
2. Uppdra åt teknisk chef att i samråd med samhällsavdelningen
utarbeta en riktlinje utifrån utredningen ”Fossilfri fordonsflotta” som
syftar till att vägleda de kommunala verksamheter som använder
fordon i sitt arbete.
Reservationer
Mats Söderberg (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Ärendet
I akt och mening att dels se över de olika alternativ som finns för att
reducera den fossila drivmedelsanvändningen har utredningen ”fossilfri
fordonsflotta” har genomförts av Samhällsavdelningen. Vi äger och
använder oss av ett stort antal fordon i vårt dagliga arbete med att förse våra
medborgare med god kommunal service. Om vi kan reducera den fossilfria
användandet kan vi som kommun dra vårt strå till stacken vad gäller
klimatnytta.
Idag finns det några olika alternativ till konventionella drivmedel. Dessa kan
bestå av ersättnings alternativ till bränslet som inte framställs med hjälp av
fossila bränsleslag. Detta kan exempelvis vara HVO-diesel som är en
syntetisk diesel framställd av förnybara ingredienser. Det kan också handla
om att byta framdriftmöjlighet för fordonen genom att använda elektricitet
som kraftkälla.
I och med att staten har olika system för att premiera vissa typer av fordon
kan de spelregler som gäller just nu vara av övergående karaktär men bytet
från fossil till fossilfri kommer absolut att stå sig över tid.
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Många både regionala, nationella och internationella organisationer är
överens och verkar för att de fossilfria alternativen blir det som gäller i
framtiden.
För att bidra både till att vi verkar för mesta möjliga miljönytta och samtidigt
kunna göra ekonomiska avvägningar så att vi har råd att genomföra det vi
har tänkt finns det anledning att ge de som faktiskt beslutar om
fordonsnyttjandet vägledning. Därför bör en riktlinje tas fram som ger stöd i
vad vi ska använda och vad som är ekonomiskt genomförbart viktigt. Vad
gäller infrastruktur för vald fordonsflotta kommer detta också att behöva
belysas.
Måluppfyllelse

Målsättningen ligger väl i linje med Kramfors som en hållbar kommun
Yrkanden
Mats Söderberg (L) gör följande tilläggsyrkande:
Att det arbete som påbörjats, enligt utredningen, för infrastruktur för
tankställen av biogas i närheten av Kramfors centrum (samt i Ullånger),
intensifieras och omgående snabbas på, då utredningen visar att
Biogasfordon är det allra renaste och bästa miljömässigt, kostnadsmässigt
och körsträckemässigt. Dock saknar idag Kramfors kommun tankställen för
biogas, därav yrkandet.
Rainor Mellander (S), ordförande, yrkar avslag till tilläggsyrkandet.
Propositionsordning
Ordförande meddelar att proposition kommer att ställas på bifall eller avslag
till förvaltningens förslag. Samt att ställa Mats Söderbergs (L) yrkande under
särskild proposition. Propositionsordningen godkänns.
Ordförande finner att nämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag
samt att avslå Mats Söderbergs (L) tilläggsyrkande.
Beslutsunderlag
Utredningen ”Fossilfri fordonsflotta”
Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen
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§ 17

Dnr: PN PN 2019/41

Försäljning av Nordingrå-Mjällom 8:31 och del av 8:30
Slutlig beslutsinstans
Produktionsnämnden.
Beslut
Godkänna försäljningen av Nordingrå-Mjällom 8:31 samt del av NordingråMjällom 8:30 till ägarna av Nordingrå-Mjällom 6:186 enligt villkoren i
bifogat köpekontrakt.
Ärendet
Roger och Sigrid Edlund inkom 2017 med en förfrågan om ett markbyte
gällnade fastigheten Nordingrå-Mjällom 8:31. Detta för att kunna utveckla
området till ett attraktivt turistmål enligt den illustrationsplan som gjordes
tidigt 2000-tal.
Ett byte är däremot inte aktuellt då det är för stor skillnad i markvärdet.
Därför gjordes en värdering under hösten 2019 för att kunna sälja marken till
Edlunds enligt deras förfrågan. Värderingsobjektet värderades till 1 000 000
kronor vilket även utgör köpeskillingen. Det försålda området läggs ihop
med Nordingrå-Mjällom 6:186 om Lantmäterimyndigheten godkänner det.
Ekonomi och finansiering

Beslutet innebär en intäkt till Kramfors kommun på 1 000 000 kronor.
Samråd

Miljö- och byggavdelningen.
Beslutsunderlag
Köpekontrakt.
Beslutet skickas till
Roger och Sigrid Edlund.
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§ 18

Dnr: PN 2020/127

Inköp av ogräsbekämpningsaggregat
Slutlig beslutsinstans
Produktionsnämnden.
Beslut
Tekniska avdelningen, gata/park får i uppdrag att köpa in en Heatweed
ogräsbekämpningsmaskin till ett pris av 299 000 kronor och att ekonomiska
medel nyttjas från investeringsbudgeten 2020 för ”Parker och planteringar”
Ärendet
Ogräsbekämpning i offentlig miljö ett tidskrävande och många gånger
tröstlöst där ogräset vinner kampen i långa loppet.
I Kramfors kommun har vi testat många olika metoder och där kemisk
bekämpning är den mest effektiva.
Kemisk ogräsbekämpning är inte bra varken för levande varelser eller miljön
och har därför använts i mycket ringa omfattning. Senaste växtsäsongerna
har den kemiska användningen helt upphört och ogräset har bekämpats
mekaniskt och till viss del med gasol och ättika. Inget av alternativen har
visat sig fungera bra och har därför inte nyttjats till så stor del.
Sedan några år tillbaka har det lanserats en norsk maskin som kallas
”Heatweed” maskinen finns i olika storlekar och utföranden och jobbar med
varmt vatten som är mellan 98 och 99,8 grader. Vattnet kokar inte och blir
därför inte ånga utan behåller formen som vätska. När ogräs bekämpas
droppar vattnet på plantorna som vissnar och dör. Rotogräs som till exempel
Tistel och Kvickrot behöver upp till tre behandlingar innan de börjar ge upp.
Maskinen liknar en högtryckstvätt som har ett munstycke anslutet med en 25
meter lång slang. Eftersom det inte ”pyser” ånga eller bekämpningsmedel
runt munstycket påverkas inte plantor som står bredvid ogräset.
Den modell som kommunen är i behov av heter Multi S 34/10 och har även
en funktion som gör att stenplattor, lekutrustningar, parkbänkar, vägskyltar
och liknande kan klottersaneras/tvättas. Maskinen är byggd på en släpvagn
och har en integrerad vattentank som gör att maskinen kan nyttjas där det
inte finns vattenposter tillgängliga.
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Maskinen säljs och servas från ett företag söder om Umeå vilket gör att
tillgängligheten för service och felsökning vid eventuella fel är god.
Under vintern har vi varit i kontakt med referenspersoner som använder
Heatweed och de som vi intervjuat är överens om att det är en mycket bra
maskin som gjort lite revolution inom ogräsbekämpning i parkmiljöer.
Ekonomi och finansiering

Gata/park har en investeringspost i 2020 års investeringsbudget som kallas
”Parker och planteringar” där ekonomiska medel kan nyttjas. Digitala
verktyg för Parkförvalning kan skjutas på framtiden.
Måluppfyllelse

Hållbarhet
Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen.
Enheten för Gata/park
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§ 19

Dnr: PN 2019/517

Svar till revisorerna med anledning av revisionsrapport
”Grundläggande granskning”
Slutlig beslutsinstans
Produktionsnämnden
Beslut
Godkänna svar till revisorerna enligt nedan
Ärendet
Revisorerna vill att Produktionsnämnden lämnar synpunkter på de slutsatser
som redovisas i rapporten ”Grundläggande granskning”.
I rapporten sammanfattas granskningen på följande sätt. ”Vi bedömer att
nämndens styrning och uppföljning samt intern kontroll är ändamålsenlig
men att det finns områden att förstärka. Vi rekommenderar därför:
att nämnden ser över verksamhetsmålen så att de är i linje med de
kommunövergripande målen och indikatorerna, se avsnitt 3.2
att modellen utvecklas för att säkerställa att alla väsentliga risker inom
samtliga områden/processer bedöms, se avsnitt 3.4 ”
I avsnitt 3.2 framgår att granskaren åsyftar det kommunövergripande målet
som mäts med indikatorn ”andelen som ringer kommunen med en enkel
fråga och anser att de får ett gott bemötande”. Enkla frågor som rör
produktionsnämndens verksamhet ska besvaras av kundtjänsten som finns
inom Kommunledningsförvaltningen. Produktionsförvaltningen har
kvartalsvisa avstämningar med kundtjänsten där uppföljning görs av frågor
som besvarats av kundtjänsten och frågor som man behövt skicka vidare.
Vid det senaste uppföljningstillfället konstaterades att kundtjänsten i stort
sett kunnat besvara alla de frågor de enligt överenskommelsen ska besvara.
Produktionsförvaltningen kan inte direkt påverka måluppfyllelsen eftersom
arbetet utförs av personal i en annan förvaltning. Av den anledningen har
nämnden inte heller satt mål för hanteringen av enkla frågor.
I avsnitt 3.4 står följande. ”Vi ser positivt på att nämnden tagit fram en
riskanalys till grund för uppföljning av intern kontroll samt att dessa
genomförs. Riskanalysen täcker samtliga verksamheter vilket är bra. Det
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framgår däremot inte vilka processer och kontroller som har bedömts inom
respektive verksamhet, förutom för de två risker som har valts ut. Vi
rekommenderar att modellen utvecklas för att säkerställa att alla väsentliga
risker inom samtliga områden/processer bedöms.”
I de riskbedömningar som förvaltningen gjort har alla chefer samlats i nästan
en halv dag. Ekonomiska risker bryts ner och bedöms per enhet och
kontoklass. Vår bedömning är att detta är tillräckligt för att inte glömma
någon väsentlig risk. När det gäller risker i själva verksamheten diskuterar vi
oss gemensamt fram till den process inom respektive enhet som riskerar att
ge störst skadeverkan. Vi är trygga med att inte glömma bort någon väsentlig
riskfaktor. En mer komplett genomgång av alla processer skulle ta betydligt
längre tid. Det är vår bedömning att kostnaden för den arbetstiden överstiger
nyttan med en mer komplett förteckning över processer och risker.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport ”Grundläggande granskning”
Beslutet skickas till
Revisorerna
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§ 20

Dnr: KS 2019/607, PN 2019/515

Svar på medborgarförslag om Babelsberg
Slutlig beslutsinstans
Kommunfullmäktige
Beslut
1. Produktionsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla
förslaget i delar Samt att:
2. Kommunfullmäktige ger produktionsnämnden i uppdrag att beställa
slyröjning och allmän städning av Babelsbergs skogsområde genom
Arbetsmarknadsenheten.
Ärendet
Annika Johansson har i ett medborgarförslag framställt önskemål om att göra
Babelsberg mer tillgängligt för allmänheten genom att anlägga
promenadslingor och där vissa delar av slingorna anpassas för
rörelsehindrade.
”Babelsberg har intressanta växter och dramatiska sten och klipparter som
bör åskådliggöras. Möjligheten att skapa fina utsiktsplatser med
rumsbildning är stor eftersom berget naturligt har den uppbyggnaden. Att ha
tillgång till ett centralt beläget skogsparti i en stad är ytters värdefullt och
kanske unikt. Kramfors saknar en stadspark och Babelsberg med fina
promenadslingor skulle kunna vara ett gott allternativ till en stadspark.”
Slutligen anser Johansson att området är utvecklingsbart med tanke på att
kommunen äger ett hus med en fin tomt på Drottninggatan 4 som ligger i
anslutning till Babelsberg.
Babelsberg är ett fint skogsområde som kommunen vid ett flertal tillfällen
har slyröjt och städat. Tyvärr går det för lång tid mellan varje röjningsinsats
och därför har sly och buskar frodats. Det finns även naturliga stigar på
berget som nyttjas trots att sly och buskar gör sitt för att återta berget.
Med slyröjning varje vår och gräsröjning under sommaren kan Babelsberg
bli ett inbjudande naturområde för besökare och boende i Kramfors.
Gångvägar med viss anpassning för rörelsehindrade kan byggas när man fått
hävd på vegetationen och man kan se vart besökarna helst vill vistas.
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Ekonomi och finansiering

Kostnaden ryms i gata/parks ordinarie driftsbudget.
Måluppfyllelse

Nöjd medborgare.
Samråd

Samråd har förts med Arbetsmarknadsenheten för utförandet.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag om att göra Babelsberg tillgängligt för promenader
Kf 191125 § 175 beslut om Medborgarförslag - att göra Babelsberg
tillgänglig för promenader
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 21

Dnr: PN 2019/455

Svar på medborgarförslag om ljusskylt
Slutlig beslutsinstans
Kommunfullmäktige
Beslut
Produktionsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår
medborgarförslaget om ljusskylt vid infarten till Kramfors tätort.
Ärendet
Under hösten kom det ett medborgarförslag om att sätta upp en ljusskylt vid
Gubbmyran. Idag har kommunen en skylt där information kan presenteras
som är tänkt att läsas vid passage. Förslagsställaren Per-Martin Sjöstedt
tänker sig att en ljusskylt dels blir enklare att administrera dels syns bättre
och de förbipasserande kan då enklare ta till sig informationen.
Den nuvarande skylten har varit samhällsavdelningens åtagande och
produktionsnämnden har inte varit inblandad i reklamskylten. Utifrån
produktionsnämnden perspektiv finns det därmed inga skäl att gå vidare med
förslaget. Det kan emellertid vara en bra idé med en modernare skylt som
upplyser om olika evenemang eller annat av allmänt intresse, men det passar
alltså inte in i produktionsnämndens ansvarsområde.
Beslutsunderlag
Kf 191028 § 147 Medborgarförslag om ljusskylt för annonsering
Medborgarförslag om ljusskylt för annonsering
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 22

Dnr: PN 2020/128

Lundes offentliga toalett
Slutlig beslutsinstans
Produktionsnämnden
Beslut
Offentliga toaletten i Lunde repareras till en kostnad av ca 70 000 kronor och
hålls fortsättningsvis öppen under perioden 1 maj till och med 31 oktober.
Driftskostnaden per år beräknas till 80 000 kronor.
Ärendet
Lunde har under många år haft en offentlig toalett placerad mellan gamla E4
och återvinningsstationen. Skicket på toaletten har med åren blivit sämre och
underhållet blivit svårare varje år eftersom vissa detaljer blivit trasiga och
svåra att få tag i. Underhållet och öppethållandet upphörde helt för två år
sedan efter snörika vintrar och en driftsbudget som behövde spara pengar.
Byggnaden står kvar på plats och många besökare har hört av sig med
förfrågningar om varför toaletten är stängd. Platsen har tidigare varit
välbesökt mycket beroende på Sandöbron, bensinstation, busshållplats,
monumentet Ådalen 31, bilmuséum med mera. I dagsläget har antalet
besökare minskat, mycket beroende på att flera verksamheter försvunnit men
Lunde är i alla fall ett välbesökt turistmål och rastställe som skulle behöva en
fungerande offentlig toalett. Platsen för den offentliga toaletten är också väl
vald och efterfrågan är alltjämt stor på den servicen. Alternativet till att
reparera är att plugga vatten och avlopp och flytta eller riva byggnaden.
Ekonomi och finansiering

Kostnaden ryms i gata/parks ordinarie driftsbudget.
Måluppfyllelse

Nöjd medborgare.
Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen
Enheten för Gata/Park
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§ 23

Dnr: PN 2020/130

Tecknande av anläggningsarrende för Skulebergets
linbana
Slutlig beslutsinstans
Produktionsnämnden
Beslut
Produktionsnämnden föreslås besluta att
1. Godkänna avtalet mellan Kramfors kommun och Docksta
Bordtennisklubb
2. Ge produktionsnämndens ordförande Rainor Melander och tekniska
avdelningens markhandläggare Andreas Renström i uppdrag att
underteckna avtalet.
Ärendet
Kramfors kommun avser att riva Skulebergets linbaneanläggning och
genomföra byggnation av en ny linbana och parkering. Kommunen kommer
att äga anläggningen och behöver säkra rättigheten att nyttja markområdet
där anläggningen ska förläggas med ett anläggningsarrendeavtal. Tekniska
avdelningen har upprättat ett avtal som undertecknats av Docksta
Bordtennisklubb. Avtalet är utformat som ett långtidsarrende på 20 års tid
och gäller rättigheten till området för linbaneanläggningen och tillhörande
parkering.
Ekonomi och finansiering

Arrendeavgiften utgör 5000 kronor årligen vilken kompenserar för intrånget
på Docksta Bordtennisklubbs fastighet. Finansieringen av avgiften sker inom
ramen för tekniska avdelningens årliga driftsbudget.
Samråd

Avtalets utformning och samråd har förts med Docksta Bordtennisklubb,
Samhällsavdelningen och inom tekniska avdelningen.
Beslutsunderlag
Anläggningsarrendeavtal
Beslutet skickas till
Docksta Bordtennisklubb
Tekniska avdelningen
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§ 24

Dnr: PN 2020/12

Redovisning av delgivningar
Slutlig beslutsinstans
Produktionsnämnden
Beslut
Delgivningarna läggs till handlingarna.
Ärendet
Följande delges nämnden för kännedom:
1. Diarieplan 2020 Styrman Kärnverksamhet
2. Diarieplan 2020 Styrman Ledning och styrning
3. Diarieplan 2020 Styrman Stödjande
4. Kf 200224 § 5 Fastställa kommunövergripande diarieplan
5. Kf 200224 § 4 Riktlinje för barnrätts- och ungdomsdemokrati
6. Riktlinje för barnrätts- och ungdomsdemokrati
7. Kf 200224 § 8 Tilläggsbudgetering 2020
8. Justerat protokoll - Produktionsnämnden 12 december 2019
9. Justerat protokoll - Produktionsnämnden 20 februari 2020
10. Kf 200224 § 18 Svar på medborgarförslag gällande återvinning och
källsorterings vid återvinningsstationen i Nordingrå
11. Svarsbrev - Medborgarförslag gällande återvinning och källsortering
vid återvinningsstationen i Nordingrå
12. Kf 200224 § 19 Svar på medborgarförslag om insektshotell och
insektsvatten
13. Svarsbrev - Medborgarförslag om insektshotell och insektsvatten
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§ 25

Dnr: PN 2019/437

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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2020-03-10_Beslut behandlingsavgifter 2020
Behandlingsavgifter Högberget 2020
Delegationsbeslut avtalsservitut Frånö 16.25
Delegationsbeslut Avtalssevitut Bollsta 2.10
Delegationsbeslut Demonstrationståg Socialdemokraterna 200501
Delegationsbeslut Förfrågan om förvärv av del av Docksta 5.128
Delegationsbeslut försäljning av avverkningsrätt Nordvik 4.2
Delegationsbeslut Försäljning av avverkningsrätt, Hammar 2.34
Delegationsbeslut Intrång på fastighet Dynäs 17.4, Helgium 3.7och
Björsta 8.78
10. Delegationsbeslut ledningsrätt-nyttjanderätt Ållsta 3.13
11. Delegationsbeslut lägenhetsarrende del av ÖD 10.160
12. Delegationsbeslut markupplåtelseavtal Ållsta 3.13
13. Delegationsbeslut nyttjanderättsavtal Hammar 6.53-55 och Hammar
2.34
14. Delegationsbeslut och ansökan om delta sopkärl Kåsta 82 611 612
15. Delegationsbeslut om lägenhetsarrende Dynäs 6.98
16. Nyanslutning av fastigheten Lunde 14.1
17. Yttrande om uppvisning av fordon samt bilpresenatation Riverside
Cruisers, torget Kramfors, 2020-08-08
18. Yttrande, tal och musik Vänsterpartiet torget Kramfors, 2020-05-01
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