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Inledning/Nuläge  

Viljeinriktningen med de tre prioriterade områdena – hållbarhet, jämställdhet 

och kultur – och programmet för vård, skola & omsorg anger en riktning för 

mandatperioden.  

De prioriterade områdena behöver sättas in i ett sammanhang och det gör vi 

genom en beskrivning av målkedjan från den kommande visionen till de 

årliga verksamhetsplanerna.  

Vårt förhållningssätt i det dagliga arbetet och i det utvecklingsarbete som 

pågår parallellt med vardagen utgår från vår värdegrund. 

Målkedja 

Vision Visionen är inte klar (hösten 2015)  

 
Program med 
viljeinriktning för 
mandatperioden 
 

Hållbarhet Jämställdhet Kultur 

Budget för 
verksamhetsår 

Kommunövergripande mål 

Nöjda 

medborgare 

och under 

God kvalitet Attraktiv 

arbetsgivare 

God 

ekonomisk 

hushållning 

Verksamhetsplan 
för verksamhetsår 

 

Nämndens mål 

 

Värdegrund 

Arbetet som sker inom kommunorganisationen och med våra invånare vilar 

på värdegrunden som ska stödja utvecklingen och viljeinriktningen inom alla 

våra verksamheter. 

 

Kund/Medborganytta Vi finns till för medborgare, kunder och andra intressenter 

Demokratisk 
grundsyn 

Alla människor har lika värde och rätt att uttrycka sin åsikt 

Delaktighet Alla människor kan och vill utvecklas, ta eget ansvar och vara delaktiga 

Professionalitet 
Vi är stolta över vårt uppdrag, tar samhällsansvar och är professionella i 
vår yrkesutövning 

 

Varumärke 

Kommunstyrelsen initierade under 2012 ett arbete med att ta fram ”bilden av 

Kramfors” i ett så kallat varumärke. Under arbetets gång med ett antal 

workshops där allmänheten deltog mejslades tre kärnvärden fram:   

Tryggt Nära Inspirerande 
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Ansvar/Organisation/Resurser  

Kommunstyrelsen har en politisk beredning kring de övergripande 

prioriterade områdena.  

Detta program ska arbetas in i de verksamhetsplaner som kommunstyrelsen 

och nämnderna årligen beslutar om. 

Kommunfullmäktige kommer varje år att följa kommunstyrelsens och 

nämndernas arbete genom delårsrapport och årsredovisning.  

Program för mandatperioden  

Av den kommunala budgeten används 46 % till vård och omsorg och 37 % till 

pedagogisk verksamhet, alltså 83 % av den totala budgeten som är på cirka 1 

miljard.  

I arbetet med att lägga grunden till ett modernt samhällsbygge är den 

verksamhet som bedrivs inom kommunen ett viktigt instrument. I detta 

program har vi fokuserat på majoritetens tre prioriterade områden men också 

på de största verksamheterna; vård, skola och omsorg 

Vård, skola & omsorg 

Vi kommer att fortsätta ta ansvar för en bra och trygg äldreomsorg genom en 

väl fungerande hemtjänst och attraktiva äldreboenden. En viktig komponent 

för trygghet är ökat inflytande för den enskilde brukaren genom bland annat 

möjligheten att i större grad bestämma över sin tid och ökad valmöjlighet vad 

gäller boendeformer. Det är också viktigt att ha brukarråd och att det finns 

alternativa servicetjänster att välja mellan. Den omsorg och det stöd vi 

erbjuder ska upplevas som attraktiv och göras på ett rättsäkert och lagenligt 

sätt.  

Vidare kommer vi att fortsätta arbeta för att attraktiv skola för alla – en 

framtiden skola. I den ska vi skapa moderna utbildningar med nya hjälpmedel 

och samverka med det lokala näringslivet. Lärmiljöerna ska vara utvecklande, 

stimulerande, trygga och ge grund för ett livslångt lärande. Vi ska hos alla 

uppfattas som en god skolkommun med goda resultat.  

För att få in förslag och synpunkter för vår kommande planering vill vi också 

ha regelbundna medborgardialoger inom vård, skola & omsorg. 

Vi märker att vi är på väg åt rätt håll när 

 Kramfors kommun tar ansvar för en bra och trygg äldreomsorg genom väl fungerande 

hemtjänst och stimulerar till attraktiva alternativ för de äldres boende. 

 

 Personal inom vård och omsorg i ökad utsträckning ges möjlighet till heltid utan delade 

turer. 

 

 Personalen är motiverad och har möjlighet att utöva och utveckla sin profession. 

 

 Barn och ungdomar i Kramfors är nyfikna och väl rustade att möta såväl lokala som 

globala utmaningar. 
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 Samverkan utvecklar en attraktiv skola för alla, med moderna utbildningar och nya 

hjälpmedel. 

Särskild viljeinriktning 

Vår utmaning är att vända den nedåtgående trenden och att lägga grunden till 

ett modernt samhällsbygge. Vi vill i dialog med kommunens invånare forma 

en politik som är hållbar och bidrar till att förändra bilden av Kramfors och 

Ådalen.  

En del i detta samhällsbygge är att göra prioriteringar och för denna 

mandatperiod finns tre prioriterade områden. Med dessa områden är vår 

ambition att de ska inge framtidstro och bidra till att utveckla Kramfors till en 

modern kommun, och, som det beskrivs i översiktsplanen, ”ett bra kvarter i 

den stora staden”.  

De prioriterade områden är  

- Hållbarhet 

- Jämställdhet 

- Kultur 

Inom dessa områden ska processer påbörjas som genererar kunskap, 

nyfikenhet, dialog och projektsamverkan. Processerna ska leda fram till beslut 

om ny planering och beslut. De ska också generera framåtsyftande 

verksamhetshetsutveckling inom den kommunala organisationens olika delar; 

vård, skola, omsorg och samhällsplanering. God service och hög kvalitet på 

våra verksamheter är hörnpelare i den moderna kommunen.  

Om vi beskriver de prioriterade områdena som en matris med alla delar 

förstår var och en att områdena skär rakt igenom den kommunala 

organisationens alla delar och verksamheter. Det betyder att vi i viktiga 

dokument som budget och verksamhetsplaner ska planera vår verksamhet 

utifrån dessa aspekter.  

Vi vet att det pågår en daglig verksamhetsutveckling, skillnaden jämfört med 

tidigare är att nämnderna och verksamheterna behöver synliggör sitt arbete i 

de prioriterade områdena på ett nytt sätt och också tänka nytt kring dessa 

områden. Planering för och beslut kring vilket arbete som behöver göras sker 

lämpligast i nämndernas verksamhetsplan. 

 Hållbarhet Jämställdhet Kultur 

Vård    

Skola    

Omsorg    

Samhällsplanering    

1. Hållbarhet 

Med hållbarhet menar vi ”hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser 

dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillgodose sina behov”. 
1
För att få en hållbar utveckling utgår vi från en 

                                                      
1
 Brundtlandskommissionens definition av hållbar utveckling 
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helhetssyn på människans och samhällets behov,  förutsättningar  och 

problem
2
. 

Vårt fortsatta samhällsbygge ska präglas av höga ambitioner och kvalitetskrav 

när det gäller energi, miljö och hushållning. Ambitioner som ska forma en 

ekologisk, social och ekonomiskt långsiktig hållbar framtid.  

Vi vill att Kramfors kommun blir så klimatneutralt och kretsloppsanpassad 

som bara är möjligt och att kommunens egen verksamhet och målsättning ska 

bli en ledstjärna för utveckling i hela kommunen.  

Med kommunens unika livsmiljö med kust, älvdal och skog vill vi utveckla 

våra boendemiljöer och en hållbar besöksnäring. 

Vi märker att vi är på väg åt rätt håll när 

 

 Kunskapen och engagemanget för klimatneutrala och kretsloppsanpassade lösningar är en 

ledstjärna för kommunens egen verksamhet och målsättning. 

 

 Klimatsmart energianvändning leder till energieffektivisering, satsningar på förnybara 

energikällor, klimatneutralt byggande och hållbara transport- och 

kommunikationslösningar för ett ökat kollektivt resande. 

 

 Kommunens unika livsmiljö med kusten, älvdalen och skogen är en resurs för att utveckla 

boendemiljön och en hållbar besöksnäring. En miljö fri från ämnen och metaller som 

skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den 

biologiska mångfalden. 

 

 Sjö- och havsnära lägen tas tillvara för attraktivt boende med funktionell tillgång till 

service och kommunikationer.  

 

 Kommunikationerna ger bästa möjliga levnadsvillkor och utvecklingsmöjligheter, 

möjliggör arbetspendling och länkar samman kommunens alla delar. 

 

 Fler väljer att bosätta sig i kommunen.  

 

 

 

2. Jämställdhet  

Jämställdhet är när kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och 

skyldigheter inom livets alla områden
3
.  

Vårt fortsatta samhällsbygge ska präglas av höga ambitioner och kvalitetskrav 

när det gäller jämställdhet, mångfald och social inkludering. Ambitioner som 

ska forma en solidarisk och modern framtid. 

                                                      
2
 Kramfors kommuns översiktsplan 2013 

3
 Diskrimineringsombudsman (DO) 
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Jämställdhetsarbetet ska i kommunorganisationen vara naturlig del i alla 

verksamheter. Alla ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett 

könstillhörighet. En politisk ambition är att anställa fler med funktionshinder. 

Vi märker att vi är på väg åt rätt håll när 

 

 Alla har samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för 

beslutsfattandet. 

 

 Alla har samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger 

ekonomisk självständighet livet ut. 

 

 Alla har samma möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor samt att ta ansvar för 

hemarbetet. 

 

 Alla har samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. 

 

3. Kultur 

Kultur kommer från latinets cultura, som betyder ”odling”, ”bearbetning” och 

”bildning”
4
. Begreppet avser i vid bemärkelse alla mänsklig aktivitetet. Hos 

oss menar vi främst två betydelser; andlig (konstnärlig) odling och socialt 

överförda levnadsmönster. 

Vi vill under mandatperioden fortsätta samhällsbygget och det ska präglas av 

höga ambitioner och kvalitetskrav när det gäller bildning, konst och estetik. 

Ambitioner som ska forma en kreativ, mångkulturell och modern framtid.  

Vi ska stimulera kreativitet och nytänkande. Vi vill också arbeta aktivt för ett 

brett och generationsöverskridande kulturutbud som tillvaratar Höga Kustens 

och Ådalens kulturvärden och bidrar till att ge kommunen ökad attraktivitet.  

Vi märker att vi är på väg åt rätt håll när  

 

• Den kulturella och sociala miljön upplevs som en tillgång präglad av framtidstro och 

optimism för boende och besökare. 

 

• Höga Kustens och Ådalens kulturvärden bidrar till att stärka Kramfors kommuns 

attraktivitet. 

 

• De konstnärliga kvalitéerna i Kramfors ger tydliga avtryck i vårt fortsatta samhällsbygge. 

 

• Vi ser fler mötesplatser för konstnärer och ett stärkt kulturellt tilltal i Höga Kusten och 

Ådalen. 

 

• Vi ser fler kulturprojekt där kommunens kulturförvaltning samarbetar med folkbildningen, 

professionen, idealister och entreprenörer.  

 

                                                      
4
 Wikipedia 
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• Engagerade föreningar och företag formar berättelsen om Ådalens dynamiska 

industrihistoria och Ådalens Industrilandskap etableras som ett besöksmål. 

 

 

 

Samverkande dokument/Avtal/Parter  

Kommunstyrelsen och nämnderna ska i sina verksamheterplaner på ett mer 

konkret och detaljerat sätt planera in de uppdrag och aktiviteter som krävs 

utifrån denna viljeinriktning. 

Uppföljning  

Detta program gäller t o m 2019-12-13 och ska vid programtidens utgång 

följas upp och redovisas för kommunfullmäktige. 




