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1 Inledning 
Varje nämnd ska under hösten ta fram en verksamhetsplan för sitt 
verksamhetsområde. Verksamhetsplanen gäller för kommande budgetår. 

Riktlinjerna för styrning och ledning anger att efter kommunfullmäktige i 
juni beslutat om de kommunövergripande målen, ska nämnden senast i 
oktober besluta om mål och uppdrag för sina verksamheter. Därefter ska 
verksamheterna upprätta planer med sina åtaganden och aktiviteter som i sin 
tur ska bidra till att nämndens och de kommunövergripande målen nås. 

Verksamhetsplanen tas fram genom en process där verksamheten under 
sommaren/hösten (innevarande år) ser över och vid behov justerar de 
verksamhetsbeskrivningar som ingår för att beskriva nämndens uppdrag. 

Under valår påverkas processen i tid. Efter valet ska det nytillträdda  
kommunfullmäktige behandla budgeten för nästkommande år på sitt första 
sammanträde. Det arbete som nämnderna normalt sett utför på hösten, 
förskjuts därför några månader i tiden, eftersom man inväntar 
kommunfullmäktiges beslut om budget och mål.

Kommunfullmäktige beslutade om en budget i november 2018 och i 
budgetskrivningen ingick antagandet av en ny styrmodell. 

Den nya styrmodellen har påverkat nämndernas arbete då dessa i sin tur 
måste anpassa sina nämndmål och verksamhetsplaner efter den nya 
styrmodellen.

De fyra perspektiv som styrmodellen utgår från är: 

 Kramforsbon

 Samhällsutveckling

 Medarbetare

 Ekonomi

Till perspektiven finns ett antal kommunövergripande mål fastställda. 

Nämndmål

Nämndens mål ska bidra till att de kommunövergripande målen uppnås. Till 
nämndens mål finns ett antal indikatorer (mätetal) knutna. Indikatorerna 
hämtas till stor del från nationellt inhämtade data, exempelvis Öppna 
Jämförelser, KKiK1 med mera.  

Kommunstyrelsens verksamheter spänner över ett stort antal områden, som 
generar olika projekt och aktiviteter. Samtliga av dessa bidrar till att uppfylla 
kommunfullmäktiges mål, men är inte alltid möjliga att sortera under 
nämndmålen. För att skapa en så utförlig bild som möjligt av 
kommunstyrelsens arbete under 2019, finns dessa projekt och aktiviteter 
beskrivna under rubriken 5, särskilda utvecklingsaktiviteter 2019.

1 Kommunens Kvalitet i Korthet, samling kvalitetsindikatorer för Sveriges kommuner 
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2 Nämndens uppdrag
Kommunstyrelsen leder, styr och samordnar kommunens verksamheter. 
Under 2018 har kommunledningsförvaltningen genomgått 
organisationsförändringar och består nu av ett kommunledningskontor och 
två avdelningar.  Förvaltningen leds av kommundirektören, tillika 
förvaltningschef. Med ingång från 2019 är kommunstyrelsen 
byggnadsnämnd, nämnd inom miljö- och hälsoskyddsområdet och 
myndighetsnämnd enligt andra lagstiftningar.

2.1 Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret består av ekonomienheten, HR-enheten och 
administrativa enheten.

2.1.1 Ekonomienheten
Ekonomienheten samordnar kommunens budget-, prognos- och 
bokslutsarbete samt den löpande redovisningen inkl. kravverksamhet och 
kassafunktionen. Enheten ansvarar också för kommunens övergripande 
strategiska ekonomi- och finansieringsfrågor samt service, stöd och 
rådgivning till kommunens övriga enheter. Inom enheten finns även 
kommunens upphandlingsfunktion. 

2.1.2 Administrativa enheten
Enheten omfattar bland annat kommunens nämndadministration och 
registrator, kommunservice och centralarkiv. Ansvaret för kris- och 
beredskapsfrågor, säkerhetsfrågor och informationssäkerhetsfrågor ligger 
också här. 
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2.1.3 HR-enheten
HR-enheten ansvarar för strategiska HR-frågor så som kommunens 
personalpolitiska och lönepolitiska arbete. Enheten ger konsultativt stöd till 
kommunens chefer inom hela HR-området utifrån riktlinjer och 
tjänsteförskrifter såsom exempelvis rekrytering, lönesättningsfrågor, 
introduktion, ledigheter, arbetsmiljö och rehabilitering. HR-enheten ger även 
stöd i förhandlingsfrågor utifrån gällande lagar och avtal. Enheten ansvarar 
också för löneadministrationen och att kommunens medarbetare och 
förtroendevalda ska få rätt lön och ersättning varje månad. 

2.2 Samhällsavdelningen
Samhällsavdelningen uppdrag är att samordna och driva strategiska 
utvecklingsfrågor som leder till samhällsutveckling och en långsiktig hållbar 
tillväxt. Avdelningen leds av tillväxt- och näringslivschef och består av tre 
enheter som i sin tur leds av enhetschefer; näringslivs- och 
utvecklingsenheten, kultur- och fritidsenheten samt kommunikation- och 
kundtjänstenheten. Avdelningens huvudområden är samhällsutveckling 
(inklusive landsbygdsutveckling), livsmiljö, (inklusive allmänkultur), 
befolkningsutveckling, kompetensförsörjning, bostadsförsörjning, 
infrastruktur, företagsklimat, besöksnäring, samhällsvägledning och 
kommunikation. Inom samtliga områden arbetas med hållbarhet, kultur, 
jämställdhet och folkhälsa.

2.2.1 Näringslivs- och utvecklingsenheten 
Näringslivs- och utvecklingsenheten är indelad i fyra grupper. 

Den samhällsservice som utförs handlar om för samhället viktiga funktioner 
såsom bostadsanpassning, färdtjänst, skolskjutsar och samordna kommunens 
roll i asylmottagandet. 

Utvecklarna har en stor roll utifrån kommunens prioriterade områden 
folkhälsa, hållbarhet, kultur och jämställdhet samt har samordnande 
funktioner gällande våldsbejakande extremism och våld i nära relationer. 

Planeringsgruppen ansvarar för översiktsplanering, upprättar planer för 
gång- och cykelvägar, kollektivtrafik, bostadsförsörjning och 
bredbandsutvecklingen. 

Näringslivsgruppen finns till hands för kommunens näringsliv, medborgare 
och politiker och arbetar med att främja och utveckla näringslivet och 
vägleder företagare i deras kontakter med andra myndigheter och 
organisationer.

2.2.2 Kultur- och fritidsenheten 
Kultur- och fritidsenheten arbetar med att skapa förutsättningar för goda 
livsvillkor för alla Kramfors invånare och besökare genom att främja ett brett 
kultur- idrotts- och föreningsliv och erbjuda möjligheter till en stimulerande 
och meningsfull fritid. Enheten ansvarar också för föreningsbidrag, bidrag 
till kulturarrangemang samt förvaltning av kommunens konstsamling. Inom 
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enheten anordnas teater, musikprogram, dansföreställningar och 
filmvisningar för barn och unga i förskolorna och skolorna i kommunen. I 
enheten ingår även besöksnärings- och turismutveckling.

2.2.3 Kommunikation- och kundtjänstenheten 
Kommunikation- och kundtjänstenheten verkar inom tre olika 
verksamhetsområden. 

Kundtjänsten är förvaltningarnas förlängda arm ut till medborgare och 
företag och erbjuder en väg in till kommunen med hög tillgänglighet, service 
och bemötande (utför även växeltjänst åt Krambo AB och Mediateknik). 
Gruppen administrerar även kommunens officiella e-postkonto, handlägger 
borgerliga vigslar, sköter kommunens evenemangskalender och publicerar 
viktiga meddelanden på hemsidan och facebook. Även viss intern service 
ges som exempel hantering av mobiltelefoner. 

Kommunikation samordnar kommunens övergripande kommunikation såsom 
webbplatser, intranät, sociala medier, nyhetsbevakning, kriskommunikation, 
grafiska profilen och marknadsföringsmaterial. Kommunikation innefattar 
även utveckling av den digitala utvecklingen av service och tjänster, att hitta 
innovativa lösningar för att bemöta framtidens invånare och företag i ett 
digitaliserat samhälle. 

På förvaltarenheten arbetar två årsarbetare som förvaltare/godemän åt vuxna 
personer med olika funktionsnedsättningar och träder in när det är svårt för 
en privatperson att vara den behövandes stöd. Förvaltarna samordnar stödet 
och hjälper personer (huvudmännen) med ekonomiska, juridiska och sociala 
frågor.

2.3 Miljö- och byggavdelningen
Miljö- och bygg ansvarar för myndighetsärenden som rör miljö- och 
hälsoskydd, livsmedel, alkohol och tobak samt bygglovsfrågor och 
planering. Avdelningen samordnar och utvecklar kommunens geografiska 
informationssystem, (GIS), och har energirådgivning. 

3 Nuläges- och omvärldsanalys
Nationellt sett är Sveriges kommuner ansträngda av den demografiska 
utvecklingen som medför att kommunernas kostnader ökar i en snabbare takt 
än de kommunala intäkterna. Gapet mellan framtida intäkter och kostnader 
medför ett omfattande effektiviseringsbehov för den kommunala 
verksamheten.  

Kramfors kommun delar den nationella utmaningen och kämpar sedan flera 
decennier tillbaka med en negativ befolkningsutveckling som är svår att 
vända. Det innebär ytterligare behov av effektiviseringar och anpassningar 
för att uppnå en balans mellan verksamhet och ekonomi. Det gäller i såväl 
kommunens kärnverksamheter som i dess serviceverksamheter. 



Kramfors kommun
Datum
2019-01-28

     
     

Sida
6(11)

För kommunstyrelsens verksamheter gäller det att finna nya sätt för att 
stödja kärnverksamheterna effektivt, samt fortsätta anpassa och utveckla de 
egna processerna utifrån en alltmer utmanande situation.

4 Nämndens mål

4.1 Perspektivet Kramforsbon
1. Kramforsbor i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig 
och att de kan påverka kommunens utveckling.

Nämndens mål
1.1 Kramforsborna ska känna att det är meningsfullt att delta i 
kommunstyrelsens medborgardialoger. 

Indikator Metod Resultat 2018 2019
Dialogdeltagnas 
upplevelse. 

Mäts genom 
enkät efter 
genomförd 
dialog.

--- 50 % eller fler ska 
ha upplevt 
dialogerna som 
positiva.

2. Kommunen ska ha ett gott bemötande och en god tillgänglighet.

Nämndens mål
2.1 Kommunstyrelsen ska ge service med hög kvalitet, god tillgänglighet och 
säker hantering.

Indikator Metod Resultat 2018 2019
Bemötande när 
man ringer till 
kommunen.

Ett externt företag 
mäter för alla 
kommuner som 
ingår i KKiK. 

90 % 90 % eller fler ska 
ha uppfattat att de 
fått ett gott 
bemötande.

Ärenden som 
behandlas direkt 
av kundstjänsten.

Mäts i februari 
och oktober via 
statistik från vårt 
eget system, 
Flexite. 

---- 60 % eller fler av 
de ärenden som 
handlagts har 
avslutats direkt i 
kundtjänsten och 
behöver därför 
inte skickas 
vidare till 
förvaltning för 
slutlig 
handläggning.

3. Barn, elever och studerande ska ha goda förutsättningar för att få en bra 
utbildning och en trygg skolgång med hög måluppfyllelse.

Nämndens mål
Kommunstyrelsen har inget nämndmål kopplat till det kommunövergripande 
målet.
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4. Kramfors kommun ska erbjuda en trygg och god omsorg med hög grad av 
delaktighet, med god kvalitet, för alla äldre och människor med 
funktionsnedsättning.

Nämndens mål
Kommunstyrelsen har inget nämndmål kopplat till det kommunövergripande 
målet.

4.2 Perspektiv samhällsutveckling 
1. Kramfors ska vara en hållbar kommun.

Nämndens mål
1.1 Kommunstyrelsens verksamheter ska vara hållbara.
Indikator Metod Resultat 2018 2019
Genomförda 
webbmöten.

Mäts genom egen 
statistik

--- 100 möten eller 
fler ska ha 
genomförts.

Nämndens mål
1.2 Kulturens roll i samhällsbygget ska säkras.

Indikator Metod Resultat 2018 2019
Nettokostnad för 
kulturverksamhet. 

Uppgifter hämtas 
från Kolada som 
bygger på 
underlag från 
SCB:s 
räkenskaps-
sammandrag.

Uppgifter för 
2018 saknas.
Resultat 2017 
Kramfors 1284 
kr/invånare 
Rikssnitt 1 101 
kr/invånare.

Kostnad mätt i 
kr/invånare 
uppnår rikssnittet. 

2. Kramfors upplevs som välkomnande och tryggt. 

Nämndens mål
1.1 Kramfors ska vara en kommun där alla känner sig trygga.

Indikator Metod Resultat 2018 2019
Anmälda 
våldsbrott.

Uppgifter hämtas 
från SKL´s öppna 
jämförelser.

12.8/1000 
invånare.
Avser 2017.

Värdet ska vara 
12/1000 invånare 
eller lägre.

Anmälda stöld- 
och tillgrepps-
brott.

Uppgifter hämtas 
från SKL´s öppna 
jämförelser.

41.3 per 1000 
invånare.
Avser 2017.

Värdet ska vara 
40 per 1000 
invånare eller 
lägre.
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3. Kramfors ska ha ett starkt näringsliv 

Nämndens mål
3.1 Kramfors ska ha ett starkt näringsliv.

Indikator Metod Resultat 2018 2019
Dialog mellan 
företag och 
kommunledning 
(politiker och 
tjänstemän).

Svenskt 
näringslivs årliga 
undersökning om 
företagsklimat, 
(skala 1-5).

2,97 Värdet ska vara 
3,05 eller högre.

Kommunens 
service till 
företagen.

Svenskt 
näringslivs årliga 
undersökning om 
företagsklimat, 
(skala 1-5).

2,96 Värdet ska vara 
3,05 eller högre.

4. Kramfors ska erbjuda goda boendemöjligheter.

Nämndens mål
1.1 Kramfors ska erbjuda goda boendemöjligheter.

Indikator Metod Resultat 2018 2019
Tillgång till 
bredband om 
minst 100 Mbit/s

Kolada. 62,5 %
Avser 2017.  

Värdet ska öka.

4.3 Perspektiv medarbetare
1. Kramfors kommun upplevs som en attraktiv arbetsgivare.

Nämndens mål
1.1 Medarbetarna i förvaltningen känner sig motiverade i sitt arbete.

Indikator Metod Resultat 2018 2019
Delindex för 
motivation 
(HME) 

Medarbetar-
undersökning

79 Värdet ska minst 
uppgå till 80.

Nämndens mål
1.2 Medarbetarna i förvaltningen är nöjda med sin chef.

Indikator Metod Resultat 2018 2019
Delindex för 
ledarskapet 
(HME) 

Medarbetar-
undersökning

75 Värdet ska minst 
uppgå till 80.

Nämndens mål
1.3 Medarbetarna i förvaltningen upplever att styrningen är god.
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Indikator Metod Resultat 2018 2019
Delindex för 
styrning 
(HME) 

Medarbetar-
undersökning

77 Värdet ska minst 
uppgå till 80.

2. Kramfors kommun har en arbetsmiljö som främjar god hälsa.

Nämndens mål
2.1 Sjukfrånvaron i förvaltningen ska inte öka.

Indikator Metod Resultat 2018 2019
Sjukfrånvaro Statistik från 

personalsystemet
3,97 % Värdet ska 

understiga 4 % av 
arbetstiden.

4.4 Perspektiv ekonomi
1. Kramfors kommun har en tydlig ekonomistyrning och god kontroll.

Nämndens mål
1.1 Kommunstyrelsen ska hålla sin budget.

Indikator Metod Resultat 2018 2019
Budget i balans Bokslut. + 9,3 Mkr Resultatet ska 

vara positivt.

5 Särskilda utvecklingsaktiviteter 2019
Kommunstyrelsens verksamheter kommer under 2019 att utföra ett stort 
antal aktiviteter som i allt väsentligt strävar efter att uppnå 
kommunfullmäktiges övergripande mål, men som inte är alltid är möjliga 
eller lätta att föra in direkt under de antagna målen. Som service och 
information till kommunstyrelsen redovisas därför en kort beskrivning av 
några särskilda utvecklingsaktiviteter här.

5.1 Kommunledningskontoret

5.1.1 Ekonomi
Ekonomienheten arbetar generellt med att utveckla rutiner och processer. 
Exempel på det under 2019 är att verka för att Hypergene skall höja 
leveranskvaliteten av ekonomi- och HR-informationen till en adekvat nivå 
samt att göra en förstudie kring ett eventuellt byte av ekonomisystem.

5.1.2 Administration
Administrativa enheten kommer att försöka effektivisera ett antal processer.  

 Digital hantering av arvoden.

 Säker digital kommunikation och minskad fysik posthantering.

 Gemensam registratorsfunktion och gemensam 
nämndsadministration.  
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5.1.3 HR
HR kommer främst att fokusera på kompetensförsörjning och hälsosamma 
arbetsplatser och några exempel på särskilda aktiviter är. 

 Översyn av chefsutbildningen och stödet till våra chefer.

 Effektivisera processer genom interna e-tjänster.

5.2 Miljö- och byggavdelningen
Jobbet med att säkra kvaliteten och minska det administrativa arbetet för alla 
olika ärendetyper fortsätter. Syftet är att kunna ge ännu bättre service. 
Handläggningen sker sedan förra året helt digital men rutiner kan förbättras 
och utvecklas.

5.3 Samhällsavdelningen
Inom samhällsavdelningen återfinns en stor del av de utåtriktade 
utvecklingsinsatser som kommunen är engagerad i.

5.3.1 Näringsliv och utveckling
 Arbeta för att vindkraftsutbyggnaden bidrar till en positiv 

samhällsutveckling. Affärer för lokala företag, bredbandsutbyggnad 
och lokal utveckling.

 Tillsammans med Sollefteå och Härnösands kommuner verka för 
utökad verksamhet kopplat till totalförsvarets behov.

 Flygplatsen får trafikplikt från och med hösten 2019 och det ger nya 
förutsättningar men passagerarvolymerna måste ändå öka och det är 
en utmaning som vi delar med Sollefteå.

 Besöksnäringsutvecklingen i Höga Kusten är positiv men det finns 
fortfarande utmaningar som måste hanteras.

5.3.2 Kultur och fritid
 Ridskolans utbyggnad. 

5.3.3 Kommunikation och kundtjänst
 Nytt intranät.

 Flera interna e-tjänster.
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6 Detaljbudget  

Driftsbudget Kostnad Intäkt Budget 19

Kommundirektör 11 710 0 11 710
Förvaltningsledning 7 322 0 7 322
Utvecklings- och omställningsmedel 4 388 0 4 388

Kommunledningskontor 30 559 -3 650 53 723
Ekonomi 11 421 -1 769 9 652
HR 10 172 -338 9 834
Administration 8 966 -1 543 7 423
Räddningsförbundet 26 814 0 26 814

Samhällsavdelning 114 828 -8 292 106 536
Kommunikation/Kundtjänst 7 905 0 7 905

Kultur och fritid 37 619 -7 684 29 935
Kultur 0 0 4 551
Allmän fritidsverksamhet 2 560 0 2 560
Arbetsmarknadsåtgärder 1 000 0 1 000
Idrotts- och fritidsanläggningar 27 281 -7 684 19 597
Turistverksamhet 1 785 0 1 785
Fritidsgårdar 442 0 442

Näringsliv och utveckling 69 304 -608 68 696
Gemensamma verksamheter 16 184 0 16 184
Buss, bil, spårbunden trafik 15 703 0 15 703
Färdtjänst och öppen verksamhet 8 849 -150 8 699
Skolskjutsar 20 570 -125 20 445
Planering 4 000 0 4 000
Näringsliv 3 999 -333 3 666

Miljö- och Byggavdelning 14 446 -5 876 8 570

Politik 5 707 0 5 707
Kommunfullmäktige 0 -3 1 043
Kommunstyrelsen 0 0 3 989
Valnämnd 679 -4 675

Summa - Kommunstyrelsen 177 250 -17 818 186 246


