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1 Vad är Kommunkompassen? 

Kommunkompassen är ett verktyg för utvärdering och analys av kommuners sätt att arbeta. 

Verktyget togs fram i mitten av 1990-talet av Oslo Universitet i samverkan med Åbo Aka-

demi och Kommunenes Sentralforbund i Norge. Det har använts i ett flertal kommuner i 

samtliga nordiska länder. Sveriges Kommuner och Landsting använder sedan år 2002. 

Kommunkompassen reviderades år 2010 för att kunna fånga upp nya viktiga utvecklings-

trender som påverkar den offentliga sektorn. Revideringen har gjorts tillsammans med KS 

(Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) i Norge, KL (Kommunernes 

Landsforening) i Danmark, KREVI (Det kommunale och regionale evalueringsinstitut) i 

Danmark samt Oslo Universitet (professor Harald Baldersheim) och Agder Universitet (pro-

fessor Morten Øgård).  

Kommunkompassen analyserar en kommun utifrån samspelet mellan 

 det politiska systemet 

 kommunernas förmedling av tjänster 

 kommunen som arbetsplats 

 utvecklingen av lokalsamhället. 

Kommunkompassen utvärderar inte verksamhetens resultat utan sättet att leda den och sättet 

att samspela i organisationen. 

Vid en utvärdering inhämtar utvärderarna information från tre källor: 

 Intervjuer 

 Officiella dokument 

 Kommunens hemsida. 

Resultatet sammanställs i en rapport som innehåller en poängbedömning och en kvalitativ 

beskrivning av hur kommunen fungerar. Bedömningarna görs med utgångspunkt från åtta 

huvudområden. Varje huvudområde består av flera delområden inom vilka ett antal frågor 

belyses. Bedömningen görs mot bakgrund av teorier med betoning på mål- och resultatstyr-

ning, decentralisering och medborgar- respektive brukarorientering. 

De åtta huvudområdena är: 

 Offentlighet och demokrati  

 Tillgänglighet och brukarorientering 

 Politisk styrning och kontroll  

 Ledarskap, ansvar och delegation  

 Resultat och effektivitet  

 Kommunen som arbetsgivare - personalpolitik  

 Verksamhetsutveckling  

 Kommunen som samhällsbyggare. 

En kommun som utvärderas med hjälp av Kommunkompassen får som resultat värdefull 

information om både styrkor och förbättringsområden. För att kunna få inspiration till för-

bättringar, hänvisas i rapporten ofta till kommuner som kan ses som förebilder inom olika 

områden. Till utpekade förbättringsområden blir det naturligt att koppla handlingsplaner för 

förändring. Många kommuner väljer sedan att efter några års arbete genomföra en förnyad 

utvärdering med hjälp av kommunkompassen för att på så sätt få sina förbättringsinsatser 

bekräftade. 
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2 Kramfors kommun i förhållande till 

Kommunkompassen: En sammanfattande genomgång 

Utvärderingen 

Utvärderingen av Kramfors kommun genomfördes i oktober år 2013 och var kommunens 

tredje utvärdering enligt Kommunkompassens kriterier. Utvärderingsgruppen har studerat 

dokument, granskat kommunens hemsida, intranät och genomfört intervjuer med ett 30-tal 

personer i organisationen. Bland de intervjuade fanns politiker, ledande tjänstemän och fack-

liga representanter. 

 

Sammanfattning av resultat 

Nedan visas Kramfors totaltpoäng samt poängfördelningen per område. 

 

 

I nedanstående dia 

 gram illustreras Kramfors profil som den framstår utifrån Kommunkompassens poängbe-
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räkning. Som referens visas ett medelvärde av de 30 kommuner som utvärderats enligt 

Kommunkompassen 2.0. Observera att kommunens resultat inte är direkt jämförbart med 

kommuner som utvärderats före år 2010. Om man vill göra en ungefärlig sådan jämförelse så 

visar erfarenheten att man kan lägga på 80-100 poäng till det resultat som nu erhållits. I dia-

grammet nedan görs jämförelsen med kommuner som utvärderats fr.o.m. 2010. 

 

 

 

Jämförelser 

Alla svenska utvärderingar finns tillgängliga på Sveriges Kommuner och Landstings hem-

sida www.skl.se/kvalitet. Här finns även ett sökverktyg för att hitta bland annat goda exem-

pel från olika kommuner.  
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3 Detaljerad genomgång i förhållande till 

Kommunkompassens åtta områden 

 

Område 1 Offentlighet och demokrati 

Rubriker Poäng 

 Strategi för demokratiutveckling och information  

 Information till medborgare 

 Dialog och medborgarmedverkan 

 Etik – motverkan av korruption 

58 

Allmänt 

En kommun är en politiskt styrd organisation och det är politikernas ansvar att ta till sig 

Kramforsbornas åsikter kring vad kommunen skall göra under en mandatperiod. Det handlar 

då inte bara om att förvalta det valprogram som man har haft i anslutning till senaste kom-

munalval, utan det handlar i mångt och mycket om att göra medborgarna delaktiga i de be-

slutsprocesser som sker i kommunen. I detta sammanhang gäller då både att vara lyhörd och 

öppen för diskussion innan beslut skall tas och om att sprida information om beslut som fat-

tats. Det handlar i grund och botten om det demokratiska perspektivet som är grundläggande 

för den offentliga sektorn. Det kan göras på olika sätt.  

Dels kan politiken arbeta aktivt genom sitt partiarbete, dels kan man via kommunorganisat-

ionen arbeta med information och öppna upp för möjligheten att påverka de processer som 

sker i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Det är det senare perspektivet 

som utvärderas i detta kriterium. Partiarbetet som av många politiker lyfter fram som det 

viktigaste demokratiska arbetet kan av förklarliga skäl inte utvärderas i Kommunkompassen, 

då detta ligger utanför kommunorganisationen. 

Strategi for demokratiutveckling och information 

I Kramfors kommun finns sedan 2012 ”Riktlinje för medborgadialog”. Riktlinjen beskriver 

förutom de lagstadgade samråden även Medborgarförslag till KF, Allmänhetens frågestund 

till KF och Synpunkten där medborgarna har möjlighet att föra fram förslag, idéer och åsik-

ter. Riktlinjen innehåller även övergripande syften, mål och hantering av medborgardialoger 

i kommunen. Medborgare ingår som ett av KFs fyra beslutade kommunövergripande fokus-

områden och mål där det framgår hur uppnått resultat ska mätas. Resultatet följs upp vid 

tertialrapporterna och årsbokslutet. 

Sedan tidigare finns en beslutad informationspolicy i kommunen. Revidering av policyn 

pågår och den planeras ersättas av en riktlinje för information. 

Information till medborgarna 

Datum för kommunfullmäktiges sammanträden finns sammanställda på kommunens webb-

plats. Inför sammanträdena annonser kommunen i Tidningen Ångermanland (TÅ –daglig 

tidning) och på Facebook. Tidigare annonserades hela dagordningen  i tidningen men för att 

öka intresset har man nu valt att ändra det till att endast ta med  ”highlights”. Sammanträdes-

datum, kallelser och protokoll till samtliga nämnder finns samlade på webben. 
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Det är möjligt att ta del av handlingar till kommunfullmäktiges sammanträden, då de finns 

inscannade i kallelsen. Att utveckla möjligheten för medborgarna att enkelt kunna ta del av 

handlingarna  i både kallelser och protokoll och se till att det omfattar samtliga nämnder, 

skulle kunna underlätta för medborgarna att sätta sig in i och följa ärenden till beslut. 

Medborgarna har möjlighet att följa kommunfullmäktiges sammanträden via direkt –

sändningar.Tidigare sammanträden finns inspelade finns sökbara via webben. Sändningarna 

från kommunfullmäktiges sammanträden har anpassats så att de fungerar att se även i iPad 

och iPhone. Beslut som tagits vid sammanträden och anses särskilt viktiga för medborgarna 

att få kännedom om kommuniceras ut som nyheter på kommunens hemsida och via fa-

cebook. Ordförande, förvaltningschefer och berörda verksamhetschefer möter pressen efter 

varje nämndsmöte och når på så sätt ut med information till medborgarna om tagna beslut 

även via lokaltidningen. 

Kommunen producerar ingen egen tidning, utan använder sig av att köpa helsidesannonser i 

Kramforsbladet, en gratistidning som utkommer 1 g/månad och som delas ut till samtliga 

hushåll och fritidsboende i kommunen. Ett par ggr per år utformas även temanummer,  bl. a 

Hemlängtan, som också distribueras ut via Kramforsbladet till samtliga hushåll. 

Kramfors kommun har en informativ facebooksida, där man har valt att ständigt kommuni-

cera ut information till medborgarna. Kommunen får daglig positiv respons från facebooks-

deltagarna och kan även se att information delas och sprids vidare till andra användare. 

Översvämningarna tidigare i höstas och information som då förmedlades ut via facebook 

resulterade i många nya följare på mediet. Kramfors kommuns informationsspridning via 

facebook kan vara ett gott exempel för andra kommuner.  

Information om resultat 

Att på ett enkelt sätt kunna få information om vad kommunalskatten går till och kvaliteten på 

den verksamhet som kommunen bedriver är viktig för medborgarna. Medborgare vill även 

kunna jämföra resultat som den egna kommunen och de olika verksamheterna presterar i 

förhållande till andra kommuner. 

Kramfors kommun informerar medborgarna om budget och årets resultat redovisas på kom-

munens hemsida. Det är också möjligt att läsa årsresultaten i ett förenklat kortformat, vilket 

gör det lättöverskådligt för medborgarna.   

På hemsidan finns en särskild ingång skapad för Kvalitet och Resultat. Där kan man via län-

kar komma vidare till resultat från olika nationella undersökningar som genomförts. Via den 

här ingången skulle även olika verksamhetsresultat kunna samlas och jämförelser med andra 

kommuner presenteras. 

På webbplatsen presenteras även de senaste tre medborgarundersökningen och samtliga re-

visionsrapporter från de senaste fem åren. Kommentarer och beslutade förbättringar till 

undersökningarna saknas vilket kan ses som ett förbättringsområde. 

Medborgardialog och deltagande 

På kommunens webbplats finns lättillgängligt information om och kontaktuppgifter till alla 

förtroendevalda. Det är också möjligt att på ett enkelt sätt via ett kontaktformulär skicka e-

post till enskilda förtroendevalda. Allmänhetens frågestund genomförs vid nästan alla KF-

möten.  

Det ingår i samtliga nämnders uppdrag att årligen genomföra medborgardialoger. Resultatet 
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av att så också sker är tydligt. I kommunen har det under de senaste åren genomförts en 

mängd dialoger inom bl a asylmottagande, idrottsplatser, tätortsutvecklingsmedel, torget och 

kring eventuell avveckling av ett äldreboende. Flera olika dialogmodeller har använts. Enga-

gemanget från medborgarna har varit stort. Ett utvecklingsområde för kommunen kan vara 

att samordna dialogerna, utveckla principer och en gemensam kommunikation- och inform-

ationshantering för medborgardialog.  

För att fånga upp medborgarnas åsikter om kommunen genomförs  regelbundet  medborgar-

undersökningar. Alla som bor i Kramfors har möjlighet att lämna medborgarförslag till 

kommunfullmäktige. Den som har inkommit med ett förslag är välkommen att vara med och 

lyssna när fullmäktige behandlar förslaget. Inkomna medborgarförslag redovisas på hemsi-

dan. Kommunen skulle även kunna redovisa vad de olika medborgarförslagen bidragit till i 

kommunen. 

Motverka korruption 

Sedan förra utvärderingstillfället har kommunen arbetat fram ett förslag med riktlinjer som 

syftar till att minska möjligheter till korruption inom organisationen. Vid utvärderingen på-

gick en granskning inom området av revisorerna och kommunen ville invänta resultatet av 

den granskningen innan man behandlar den föreslagna riktlinjen. I samband med att kom-

munen hanterar riktlinjen skulle man även kunna överväga att etablera väl synliga kanaler 

s. k Whistleblowerfunktion, där medborgare och medarbetare som misstänker oegentligheter 

kan lämna uppgifter, samt utveckla rutiner för att hantera eventuella anmälningar. 

 

Styrkor Förbättringsmöjligheter 

 Beslutade ”Riktlinje för medborgadialog” 

 Medborgardialoger genomförs 

 Återkommande medborgarundersökningar 

 Webb sändningar av KF-sammanträde utveck-

lade även för sändning via Ipad och Iphone 

 Kontaktuppgifter till förtroendevalda 

 Information på Facebook 

 Light-versioner  

 Färdigställa och implementera riktlinjer för 

information  

 Mer systematisk publicering av resultat och 

jämförelser på hemsidan 

 Redovisning av analyser och resultatförbätt-

ringar utifrån genomförda undersökningarna 

 Utveckla principer och hantering vid med-

borgardialog  

 Redovisa resultat utifrån inkomna medbor-

garförslag 

 System för att motverka korruption (intern 

och externt) 
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Område 2 Tillgänglighet och brukarorientering 

Rubriker Poäng 

 Strategi för brukarorientering 

 Tillgänglighet och bemötande 
 Information om service och tjänster 
 Valfrihet 
 Brukarundersökningar 
 Deklarationer och synpunkts-/klagomålshantering 

56 

 

Allmänt 

Med ”brukarorientering” avses att kommunen ska ha ett gemensamt förhållningssätt till sina 

brukare. Hög tillgänglighet och ett gott bemötande är viktiga delar i ett sådant förhållnings-

sätt. Att vara tydlig när det gäller information om vad brukarna kan förvänta sig i form av 

tjänster är ytterligare en viktig aspekt. Många gånger beror missnöje hos brukare på att man 

från verksamheten inte klargjort för brukarna vad kommunens tjänster skall innehålla. För-

väntad kvalitet motsvarar då ibland inte levererad kvalitet vilket skapar missnöjda föräldrar, 

vårdtagare, klienter, m.m. Tydlig information om tjänster och möjlighet för brukarna att 

tycka till om de tjänster som utförs brukar leda till en större andel nöjda brukare. 

Strategi för brukarorientering 

Inom fokusområdet ”Verksamhetsprocesser” i de kommunövergripande målen och i övergri-

pande policydokument finns mål uppsatta och måluppfyllelse beskrivet för kommunens bru-

karorientering. ”Arbetsboken för Kramfors kommuns personal” som nyligen arbetats fram 

och som håller på att introduceras i verksamheterna, visar på en tydlig inriktning och strategi 

för kommunens brukarorientering.  

Tillgänglighet och bemötande  

För att tydliggöra servicekravet har Kramfors kommun bestämt sig för att kund numera ska 

vara benämningen för brukare i hela organisationen. 

I kommunens entré finns sedan ett par år tillbaka KOMin, en kundtjänst och gemensam entré 

för alla kunder och besökare. Under en period prövade kommunen att ha ett längre öppethål-

lande i kundtjänsten en kväll i veckan, men då det visade sig att det inte fanns behov av det, 

har man övergått till ett öppethållande dagligen mellan 8-17. Det pågår ett  kontinuerligt 

utvecklingsarbete av kundtjänsten, så att den ska kunna bli ”en dörr in” för kommunens kun-

der med möjlighet att ge ett direkt stöd och vara en första service till medborgare och kunder 

oavsett ärende.   

En kommungemensamma värdegrund finns sedan 2013. Värdegrunden är en vägledning för 

hur ledningen och  medarbetarna ska förhålla sig till sina kunder. 

Kundbemötande finns med i servicelöftena och i de nya lönekriterierna och det pågår ett 

arbete ute på de olika förvaltningarna för att tydliggöra vad de innebär för ”just min” verk-

samhet. Arbetet sker på olika sätt bl. a arbetsplatsmöten och riktade utbildningar. Ledningen 
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kan säkerställa att alla medarbetare får ta del av en bemötandeutbildning som grundas på den 

överenskomna kommungemensamma värdegrunden. För att ytterligare understryka vikten av 

ett gott bemötande, kan detta göras mer synligt i kvalifikationskraven vid rekrytering i alla 

verksamheter och genom att pröva möjligheten att inrätta utmärkelser för gott bemötande. 

Via sitt deltagande i KKiK ( Kommunens Kvalitet i Korthet) mäter kommunen regelbundet 

tillgänglighet och bemötande avseende telefon och e-post. 

Information om service och tjänster 

En styrka är kommunens medborgar-/kundvänliga hemsida som utformats för specifika in-

formationsbehov. Förutom Lättläst, en Talande webb och direktlänk till översättning har 

informationen byggts upp med inledande lättlästa texter inom de flesta informationsområ-

dena med möjlighet för den som så önskar att ta del av fördjupad information. 

Blanketter har samlats under särskilda ingångar på kommunens startsida vilket underlättar 

för medborgare och kunder att enkelt nå dem. De flesta blanketterna är möjliga att fylla i 

direkt på skärmen och skriva ut. Digital insändning av dessa blanketter är inte möjlig. Det 

finns även ingångar till några e-servicesystem utlagda på respektive verksamhets hemsida bl 

a utlåning på biblioteket, lokal- och biljettbokningar. Ytterligare en brukaranpassad tjänst är 

appen ” Skolmaten” där det är möjligt att läsa skolornas matsedlar via sin Smartphone. För 

att underlätta för kunderna, skulle kommunen kunna utveckla fler e-tjänster. Dessa skulle 

tillsammans med kommunens nuvarande e-tjänster kunna samlas under en gemensam e-

tjänst och blankettingången på webbplatsen. 

Allt fler kunder vill på ett enkelt sätt kunna jämföra olika enheter i kommunen. Kramfors 

kommun möjliggör inte detta idag. Ett förbättringsområde för kommunen är att möjliggöra 

kundanpassade jämförelser av olika enheter som erbjuder tjänster inom samma område, t.ex. 

förskolor, grundskolor, äldreboenden och hemtjänstutförare. Detta för att skapa transparens 

och tydlighet kring vilken kvalitet som levereras och därigenom skapa möjligheter för kun-

derna att sätta sig in i verksamhet och resultat. 

Via deltagandet i KKiK mäter kommunen regelbundet informationsinnehållet på hemsidan 

utifrån ett medborgar- och kundperspektiv.  

Valfrihet och påverkan 

Kommunen försöker i möjligaste mån ta hänsyn till kundernas önskemål. Elever i grundsko-

lan har möjlighet att välja skola, skolskjuts erbjuds till den närmaste kommunala skolan. 

Inom äldreomsorgen finns möjlighet att byta boende när plats uppkommer samt välja bland 

privata och kommunala utförare för personlig assistans. 

Det finns ett fåtal icke kommunala verksamheter inom barnomsorg, grundskola och gymna-

siet, dessa verksamheter finns presenterade på de olika områdenas webbsidor tillsammans 

med kommunens egna verksamheter.  

Anpassning av tjänster utifrån kundernas behov sker till viss del. Föräldrarna till barn med 

15 timmars placeringstid  har möjlighet att fördela tiden i förskolan på hel respektive halvda-

gar inom barnomsorgen. Elever kan välja mellan att få busskort eller bidrag till inackorde-

ring på studieorten, då det är kostnadsneutralt för kommunen. Hel eller halv abbongemang är 

möjligt att välja på för leverans av matlådor inom äldreomsorgen. Kunderna kan påverka 

vissa kostnader för tjänster som kommunen utför bl. a genom att att ansöka om dispens för 

att få glesare soptömning och via sitt användande av pensionärsservice.  
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Information om kundernas möjlighet att göra egna val och möjligheter att påverka sina be-

hov och kostnader skulle kunna tydliggöras inom samtliga områden. 

Inom förskola och skola har kommunen system för fördelning av kostnader mellan olika 

enheter under innevarande år, resurserna följer barnet och flyttas utifrån faktisk volym under 

budgetåret. 

Brukarundersökningar 

De flesta förvaltningarna genomför kundundersökningar i enkätform med varierande inter-

vall. Vissa utformar egna enkäter medan andra använder sig av nationella. Generellt arbetar 

enheterna till stor del med sina resultat i de egna personalgrupperna. Inom några förvaltning-

ar sker jämförelser av resultat mellan de olika enheterna. Vissa jämförelser görs även  med 

andra kommuner, framförallt när det gäller de nationella utvärderingarna. Vad som däremot 

är mindre utvecklat är jämförelser mellan olika sektors-/verksamhetsområden inom kommu-

nen. Hur resultaten sammanställs och redovisas tillbaka till kunderna skiljer sig åt mellan 

förvaltningarna.  

Kramfors kommun skulle kunna ta ett mera kommunövergripande grepp kring användandet 

av kundundersökningar. Jämförelse kan göras för att se hur kommunens enheter presterar 

sinsemellan, mellan verksamhetsområden och i förhållande till andra kommuner. Resultaten, 

hur det har använts och vilka förbättringar det lett till, kan presenteras på ett enhetligt och 

tydligt sätt för kunderna. Arbetet med kundundersökningar skulle kunna utvecklas så att det 

blir en del i det systematiska kvalitetsarbetet.   

Systemför service-/kvalitetsdeklarationer och synpunkts- /klagomålshantering 

Kommunen har sedan den förra Kommunkompassutvärderingen 2011, målmedvetet fortsatt 

sitt arbete med att ta fram servicegarantier. Servicegarantierna är utformade i två olika ni-

våer, kommungemensamma garantier som gäller för all personal och omfattar löften om 

bemötande, service, tillgänglighet, klagomål och synpunkter samt särskilda verksamhetsrik-

tade garantier för de olika specifika kommunala verksamheterna. Man har inte beslutat om 

det ska ske några åtgärder vid den händelse den enskilde inte får det man ska kunna förvänta 

sig. Informationen om garantierna sprids via hemsidan. För att göra garantierna väl kända för 

kunder och medborgare skulle ledningen kunna fundera över om fler kanaler/ former kan 

användas för det.  

Riktlinjerna för synpunkter och klagomål finns. Dessa är enkla och tydliga, samt anger syfte, 

hantering, ledtider med mera. Inkomna synpunkter och klagomål finns listade på hemsidan 

med datum, diarienummer och om ärendet är avslutat eller ej. Redovisningen ger ingen in-

formation till kunder och medborgare hur kommunen tagit hand om och vilket resultat som 

uppnåtts av de inkomna synpunkterna. Här finns en utvecklingspotential för kommunen. 

Som ett första steg i en förbättring av verktyget skulle en utvärdering av systemet kunna 

göras. 
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Styrkor Förbättringsmöjligheter 

 Strategi för kundorientering  

 ”Arbetsboken för Kramfors kommuns personal” 

 Servicedeklarationer 

 Viss anpassning av tjänster utifrån behov 

 KomIn för att öka tillgängligheten 

 Anpassningen av information på hemsidan till olika 

kundgrupper 

 

 Fortsatt utveckling av KomIn till ”en dörr 

in” 

 Kommunövergripande medarbetarutbildning 

i t.ex. tillgänglighet och bemötande  

 Premiera bemötande 

 Stärka valfrihetssystem, internt eller externt 

 Redovisa resultat från synpunkts-

/klagomålshanteringssystemet 

 Kundundersökningar skulle kunna utvecklas 

så att de blir en del i det systematiska kvali-

tetsarbetet   

 

 

Område 3 Politisk styrning och kontroll 

Rubriker Poäng 

 System för styrning och uppföljning 

 Politiska mål 

 Uppföljning och rapportering 

 Ansvarsfördelning politiker/tjänstemän 

 Samspel och dialog 

73 

 

Allmänt 

I en kommun beställer politiken genomförandet av ett uppdrag av en utförarorganisation. Det 

kan vara de egna förvaltningarna eller en/flera externa utförare. Detta uppdrag ska spegla den 

politiska majoritetens vilja när det gäller att utveckla och fördela service till kommuninvå-

narna. Den modell som de flesta använder för att förtydliga detta uppdrag är någon form av 

målstyrning. Hur denna modell är utformad i svenska kommuner varierar däremot i stor om-

fattning. För att samspelet mellan den politiska ledningen och tjänstemannaorganisationen i 

kommunen skall fungera, krävs att roller och ansvar för de olika funktionerna har klargjorts. 

Vid upphandling av tjänster från externa utförare bör denna spegla kommunens övergripande 

mål. 

System för styrning/uppföljning 

Kramfors kommun har byggt upp en tydlig styrmodell som består av fyra  kommunövergri-

pande fokusområden: Medborgare och intressenter, Verksamhetsprocesser, Medarbetare och  

Ekonomi. Inom respektive fokusområde finns kommunövergripande mål och ett antal fram-

gångsfaktorer som ska bidra till att de övergripande målen nås. Budgeten och nämndernas 

verksamhetsplaner följs årligen upp vid tertialuppföljningarna och årsredovisningen   

Det pågår ett arbete med att ta fram en vision för kommunen.  



Sveriges Kommuner och Landsting 2013-10-30 13 (33)

 

För att sprida och föra ut styrmodellen i organisationen finns den tydligt beskriven i ”Arbets-

bok för Kramfors kommuns personal”  som kommunen har utvecklat. 

Tydliga politiska mål 

Den kommunövergripande verksamhetsplanen redovisar uppnått resultat från föregående år 

tillsammans med förväntade resultatindikatorer som ska uppnås för innevarande budgetår. 

Resultaten för måluppfyllelsen tas till största del från externa undersökningar för att möjlig-

göra resultatjämförelser över tid och med andra kommuner. Den kommunövergripande verk-

samhetsplanen kompletteras med verksamheternas verksamhetsplaner som även innehåller 

resultatindikatorer. Det finns en enhetlig och tydlig röd tråd i styrsystemet. En gemensam 

värdegrund är en viktig komponent i styrsystemet. Kramfors kommuns värdegrund utgår från 

kundnytta, demokratisk grundsyn, delaktighet och professionalitet. 

Det pågår ett arbete med att även fullmäktiges mål och resultatindikatorerna ska återfinnas 

inom bolagens ägardirektiv och årsredovisningar.  

Det finns idag ingen tydlig koppling mellan fullmäktiges målformulering och fördelning av 

resurser i budget, arbetet med resursfördelning sker till stor del vid nämndernas mål och pri-

oriteringsarbete.  

Uppföljning och rapportering 

Till del- och årsboksluten redovisar nämnder och bolag ekonomiutfallet. Verksamheterna 

redovisar även pågående uppdrag  och de målresultat som uppnåtts. Målredovisningen skulle 

även kunna omfatta de kommunala bolagen samt hur de nått upp till de kommunövergri-

pande målen inom fokusområdena.Nämnderna och bolagen kallas kontinuerligt, enligt ett 

särskilt schema, till KF för att berätta om sina verksamheter. En sammanställning av resultat 

som uppnåtts under verksamhetsåret upprättas årligen, och redovisas på det särskilda upp-

följningsseminarium som genomförs i mars, för ledande förtroendevalda och tjänstemän från 

förvaltningar och bolag.Vid seminariet analyseras resultaten som sedan ligger till grund för 

prioriteringar inför kommande budgetår. Analyserna skulle även kunna förmedlas ut till 

medborgare och kunder. 

Resultatjämförelser över sektorsgränserna omfattar sjukfrånvaro under året och resultat från 

medarbetarenkäterna. Kommunen rapporterar resultat som är jämförbara med andra kommu-

ner inom KKiK. Årsredovisningarna skulle kunna vidareutvecklas så att  jämförelser även 

görs med för Kramfors jämförbara kommuner. 

En förvaltningsrevision sker systematiskt för att förse politiker med beslutsunderlag. 

Ansvarsfördelning och roller mellan politiker/tjänstemän 

Ledande tjänstemän har ett långtgående delegerat ansvar vilket framgår tydligt utifrån dele-

gationsordning och tjänsteföreskrifter. Efter förra valet genomfördes en särskild utbildnings-

satsning för förtroendevalda där bl. a rollen som förtroendevald ingick. Utbildningen har 

bidragit till att det sällan uppstår problem kring roller och ansvar. Ansvarsfördelningen mel-

lan politiker och tjänstemän anses från båda håll fungera bra. 

Samspel och dialog 

Det finns flera olika arenor för politiker och chefstjänstemän där de kan mötas för att byta 

och diskutera strategiska frågor Nämnas kan bl. a veckovisa ordförandeberedningar, månat-

liga koncerninformationer och årligt uppföljningsseminarie och budgethearing. Arenorna 

tillsammans med informationspass vid sammanträdena, kontaktpolitiker inom BAS och möj-
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ligheten för alla förtroendevalda att disponera en dag per år för verksamhetsbesök möjliggör 

för förtroendevalda att få kunskap om kommunens serviceenheter.  

 

I samband med ny mandatperiod erbjuds de förtroendevalda utbildning om uppdraget. Alla 

nämndspolitiker och nya Kf-politiker får en övergripande tvådagars utbildning. Därutöver 

genomför respektive nämnd egna utbildningar inom sitt ansvarsområde. Det genomförs även 

en utvecklingsdag per mandatperiod för alla Kf-ledamöter.  Alla nya politiker får oavsett när 

de tillträder på sitt uppdrag en ”Politikerpärm” som innehåller information om kommunen, 

uppdraget och formalia.   

 Revisorerna undersökte 2012  hur de förtroendevalda upplevde tjänstemannaorganisationens 

support för att stödja deras arbete, roller och uppdrag. Resultatet visade på att de förtroende-

valda var nöjda med det stöd de erbjuds och får. 

 

Styrkor Förbättringsmöjligheter 

 Tydlig styrmodell med resultatindikatorer i 

styrning/uppföljning 

 Enhetlig och tydlig röd tråd i styrsystemet 

 Många arenor för politiker och chefstjänstemän  

 Framtagen värdegrund 

 Fleraexempel på jämförelser av resultat med 

andra kommuner 

 Utbildning och pärm till förtroendevalda  

 Tydlig rollfördelning mellan politiker och tjäns-

temän 

 Förtroendevaldas upplevelse av stöd från tjäns-

temannaorganisationen har följts upp  

 

 Utveckla en kommunvision som kopplas  ihop  

med styr/uppföljningsmodellen 

 Mål och resultat i förhållande till bolagen 

 Arbete med kultur och värderingar inom hela 

organisationen 

 Jämförelser av resultat med likartade kommu-

ner 

 

 

Område 4 Ledarskap, ansvar och delegation 

Rubriker Poäng 

 Strategi för ledarskap, ansvar och delegation 

 Enheternas ansvar 

 Tvärsektoriellt samarbete 

 Personligt ansvar och uppdrag för chefer 

 Kommunledningens kommunikation 

 Ledarutveckling 

54 

 

Allmänt 

I svenska kommuner uppstår ibland en kraftmätning mellan på ena sidan de centrala funkt-

ionerna med kommunfullmäktige och kommunstyrelsen och på andra sidan facknämnderna.  
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Detta återspeglas ofta även inom förvaltningsorganisationen där förvaltningsövergripande 

anslag kring ekonomi-, personal- och utvecklingssystem ställs mot förvaltningsspecifika 

system. Samma mönster återfinns inom respektive förvaltning när det gäller fördelning av 

frihet och ansvar mellan förvaltningsledning och de olika resultatenheterna. Det optimala är 

att hitta en fruktbar balans mellan central ledning och lokal frihet under ansvar. 

Strategi för ledarskap, ansvar och delegation 

Inom ledarskapsområdet har det bedrivits ett utvecklingsarbete sedan den förra Kommun-

kompassen genomfördes. Tydliga riktlinjer och överenskommelser har utformats, dessa om-

fattar alla chefer och syftar till att stödja och stimulera ett välutvecklat ledarskap i kommu-

nen. 2012 beslutade kommunen om ”Riktlinje för chefsskap”. Riktlinjerna omfattar Kram-

fors kommuns förväntningar, ansvar, rekrytering, stöd, förordnandets utformning och upp-

följning för chefsuppdraget. Sedan 2013 finns även ett chefskontrakt ”Överenskommelse om 

mål och resurser ”. Tanken är att överenskommelsen skall följas upp årligen. 

Resultatenheternas ansvar 

Det finns en stor frihet att omfördela resurser inom och mellan verksamheterna. Cheferna har 

fullt ansvar hela vägen ner i organisationen. En förutsättning för detta är att man håller bud-

get och når uppsatta mål. Vare sig överskott eller underskott förs över till kommande år. Allt 

nollställs vid årsskiftet. 

Det delegerade ansvaret innebär också att man själv får rekrytera personal och in-

rätta/avveckla befattningar. För att få genomföra organisatoriska förändringar i form av ned-

läggningar av enheter ska nämnd och ibland fullmäktige tillfrågas.  

Tvärsektoriellt samarbete 

Det pågår många tvärsektionella projekt och samarbeten i kommunen. Beslut har nyligen 

tagits om att en strukturerad gemensam projektledningsmodell ska användas för samtliga 

projekt som genomförs, både nämndsvisa och tvärsektionella.  

Det saknas en övergripande sammanställning som visar vilka projekt och processer som på-

går och vem som ansvarar för dem. Att upprätta en sådan projektsammanställning och kom-

municera ut de projekt som genomförs i organisationen kan vara ett förbättringsområde för 

kommunen. Sammanställningen kan vara ett stöd för att följa olika projekt över tid, utvär-

dera innehåll i projekten samt för att föra ut kunskap i organisationen från redan startade 

eller genomförda projekt.  

Personligt ansvar och uppdrag för chefer 

I” Riktlinjen för chefsskap” finns beskrivet vilka förväntningar arbetsgivaren har på sina 

chefer. För att tydliggöra det personliga uppdraget, ansvaret och vad som förväntas av re-

spektive chef i organisationen har kommunen infört  ”Överenskommelse om mål och resur-

ser ”. Kontraktet är en skriftlig överenskommelse där varje chef årligen upprättar ett avtal 

med underlydande chef om mål, resurser, uppdrag, speciella åtgärder och/eller aktiviteter för 

kommande budgetår. Syftet är att få en tydlig koppling till kommunfullmäktiges mål som 

finns i budgeten och nämndens verksamhetsplanering samt att varje chef ska veta vad som 

förväntas uppnås under verksamhetsåret. Ledarskapet utvärderas till viss del i medarbetarun-

dersökningarna. Överenskommelserna och ledarskapet följs upp av ansvarig chef vid det 

årliga utvecklingssamtalet. Upprättandet av överenskommelser har hittills genomförts inom 

BAS men ska införas inom alla förvaltningar. 
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Goda ledarprestationer uppmärksammas genom att chefer ibland inbjuds till chefsforumet 

och får berätta för övriga chefer om det som presterats. Kommunen skulle kunna utveckla 

system och rutiner för att belöna och sprida goda ledarprestationer . 

Kommunledningens kommunikation 

Det finns en väl uppbyggd ledningskedja för att sprida information, diskutera mål, resultat, 

värderingar etc. i hela organisationen. Kommunens ledningsgrupp, där kommunchefen, för-

valtningschefer och ekonomichef ingår träffas regelbundet. Vid det gemensamma chefsfo-

rumet, som sker 2-3 ggr per år möter kommunchefen samtliga chefer på alla nivåer. Även ute 

i förvaltningarna sker regelbundna träffar mellan olika chefsnivåer. Cheferna i sin tur samlar 

kontinuerligt sin personal vid arbetsplatsmöten där information förs vidare ut i organisation-

en. Genom denna struktur skapas förutsättningar för att sprida information och att föra dialo-

ger från högsta ledningen ner till enhetsnivå. För att ytterligare sprida organisationens mål 

och värderingar till medarbetarna har kommunchefen spelat in en film som lagts ut på intra-

nätet.  

Intrycket är att ledningen har blivit mer enhetlig, strukturerad och tydlig utifrån ett koncern-

tänkande. Bilden är också att kommunchefen har en tydligt samlande roll i kommu-

nen/koncernen. 

Cheferna upplever att det finns ett väl fungerande uppbyggt stöd för dem vid behov av hjälp 

om svåra situationer eller problem uppstår. Både specialistfunktioner, HR-enheten, företags-

hälsan Ådalshälsan och närmaste chef nämndes vid intervjuerna som självklara stödfunkt-

ioner.  

Ledarutveckling 

Det ledarskapsprogram som planerades vid förra utvärderingen har nu genomförts för samt-

liga chefer. Vid genomförandet av utbildningen har bl a Mittuniversitet och ett flertal olika 

externa föreläsare deltagit. Utbildningen som har pågått under drygt ett år har fokuserat på, 

att vara chef i Kramfors kommun, kommunal ekonomi, arbetsmiljö och likabehandling. Mål-

sättningen med utbildningen har varit att få en gemensam kunskapsgrund hos samtliga che-

fer. Nya chefer som tillträder framåt i organisationen ska erbjudas motsvarande grundutbild-

ning utifrån en beslutad årlig tidsplan. 

Något kommunövergripande program för chefsrekrytering finns inte i kommunen. Det före-

kommer några olika lösningar inom de olika förvaltningarna. Ledarutvecklingen skulle 

kunna kompletteras med ett program för att identifiera och utveckla ledarämnen inom den 

egna organisationen. En sådan ledarprogram skulle kunna utformas och genomföras i samar-

bete med några grannkommuner. 
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Styrkor Förbättringsmöjligheter 

 Utvecklat en strategi för ledarskap, ansvar och 

delegation  

 ”Riktlinje för chefsskap” 

och”Överenskommelse om mål och resurser ” 

 Chefsforum 

 Ledarutvecklingsprogram 

 Många exempel på tvärsektoriellt samarbete 

 Ledningsstruktur för att sprida mål, uppdrag, 

ansvar, värderingar, etc. i hela organisationen 

 Stöd vid problem i rollen och utövande av 

ledarskap 

 

 Överföring av över- och underskott på 

enhetsnivå 

 Användandet av den gemensam projektled-

ningsmodellen 

 En övergripande sammanställning som visar 

på pågående projekt och processer 

 System och rutiner för att belöna och sprida 

goda ledarprestationer  

 Utveckling av traineeprogram, mentorskap 

etc. för att utveckla ledarämnen 

 

 

 

Område 5 Resultat och effektivitet 

Rubriker Poäng 

 Strategi för resultatstyrning och effektivitetsutveckling 

 Kostnader och resultat i budgetprocessen 

 Arbetsprocesser, uppföljning och kontroll  

 Kommunikation kring resurser och resultat 

 Jämförelser 

 Extern samverkan 

58 

Allmänt 

Området kontroll och rapportering avser framförallt det arbete som sker inom förvaltnings-

organisationen avseende uppföljning av verksamhet. Det gäller då inte bara den ekonomiska 

uppföljningen, utan även verksamhetsuppföljning avseende volym, kvalitet, m.m. Man kan 

våga sig på att säga att just uppgiften att koppla ihop ekonomistyrning med verksamhetsstyr-

ning och därmed också uppföljning av detsamma, är den stora utmaning som svenska kom-

muner står inför. Det handlar i grunden om att kunna mäta resultat och effektivitet. Vad får 

jag för tjänst och vilken kvalitet innehåller denna tjänst i relation till vad den kostar?  

Strategi för resultatstyrning och effektivitetsutveckling 

Kramfors kommuns styrmodell och budget är kommunens strategi för resultatstyrning och 

effektivitetsutveckling. Styrmodellen kopplar ihop kommunövergripande mål i fyra fokus-

områden, Medborgare och intressenter, Verksamhetsprocesser, Medarbetare och Ekonomi. 

Inom varje fokusområde finns ett antal framgångsfaktorer som ska bidra till att de övergri-

pande målen nås. Det finns krav på resultatmått i framgångsfaktorerna där förväntat resul-

tatmått presenteras. Resultaten analyseras och bedöms mot de uppställda resultatmåtten.  

Bedömning av måluppfyllelse görs löpande under året och fastställs i bokslutet.  
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Kostnader och resultat i budgetprocessen 

Alla typer av kostnader redovisas, inklusive kapitalkostnader och personalkostnader. Kost-

naderna är kopplade till det fördelningssystem som kommunen använder. 

Inom skolan och äldreomsorgen följs kostnadsutvecklingen och jämförs med standardskost-

nadsutvecklingen. Att synliggöra och analysera både kostnader och resultat samtidigt i en 

verksamhet är grunden för att kunna analysera effektivitet. Inom skolans verksamhet finns 

kostnad per barn och elev beräknad och beslutad, dels för fördelning av medel både till ex-

terna utförare, egen verksamhet och för att kunna ta emot barn och elever från andra kom-

muner. Inom övriga verksamheter är endast kommunen producent av tjänsterna, behovet av 

särskilda beräkningar per brukare har därför tidigare inte efterfrågats. BAS-nämnden har 

påbörjat ett arbete med att  ta fram kostnad per brukare. Via deltagandet  i SKLs projekt 

”Leda för resultat” har ytterligare steg tagits i arbetet för att koppla ihop kostnader och resul-

tat i både planering och uppföljning.  

Arbetsprocesser, uppföljning och kontroll 

Det finns en övergripande strukturerad utvecklad ekonomiuppföljningsmodell från enhets-

nivå och upp i organisationen. Ekonomirapporter redovisas i en gemensam beslutad redovis-

ningsmall och rapporteras systematiskt till nämnder och kommunstyrelsen. Vid delårsrappor-

ter och bokslut rapporteras även måluppfyllelsen. Om avvikelser förekommer tas detta upp i 

tjänsteskrivelser med förklaringar och förslag på eventuella åtgärder. 

Via det ekonomisystem som finns i kommunen kan både chefer och nämndsordföranden 

följa det ekonomiska utfallet. Systemet är inte enkelt att hantera för sällananvändare vilket 

innebär att de flesta förtroendevalda föredrar att få redovisningar av utfallet via månads- och 

delårsrapporter och årsredovisningen.  

Många kommuner använder idag verktyg för att följa upp olika processer och för att effekti-

visera dem. Att införa eller utveckla ett verktyg för gemensamma effektivitetsprocesser för 

kommunen kan vara ett förbättringsområde för Kramfors.   

Kommunikation kring resurser och resultat 

Månadsrapporter tas ur ekonomi- och lönesystem och resultatet förmedlas ut, analyseras och 

diskuteras i enheter och på förvaltnings- och kommunnivå i olika gruppkonstellationer. Det 

märks ett tydligare fokus på att föra ut och arbeta med resultat sedan den förra Kommun-

kompassutvärderingen genomfördes. 

Kommunen är på väg att installera ett beslutsstödsystem för att ge chefer och förtroende-

valda än mer lättillgänglig information och framtagande av uppgifter för följa upp och göra 

avstämningar av måluppfyllelsen. Ett arbete pågår med att ta fram vad som är väsentligt att 

följa över tid i beslutssystemet för verksamhet och ledning. 

Jämförelser 

Kommunen arbetar övergripande med att kontinuerligt jämföra sig med andra kommuner 

dels genom KKiK men även genom regionala jämförelser. Resultat  hämtas dels från den 

egna verksamheten men även ur nationell statistik och jämförbara kommuner. Kommunen 

för i årsresultaten in jämförelser med riket. Det skulle även kunna vara av intresse att resultat 

från jämförbara kommuner redovisades i olika styrande och uppföljande dokument. 
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Det som skulle kunna utvecklas ytterligare är kontinuerliga jämförelser mellan enheterna för 

att identifiera skillnader i kvalitet, resultat och effektivitet av de resultat som uppnåtts. Resul-

taten kan användas för ett intern lärande och utvecklande.   

Extern samverkan 

Samverkan med andra kommuner, bolag och externa organisationer kan vara ett effektivt sätt 

att dela kostnader och effektivisera verksamheten. Kramfors kommun samverkar med andra 

kommuner bl a: via Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen, Förvaltarenhet för överförmyn-

darnämnden, Energirådgivning och Höga Kusten Turism. Det pågår ett arbete i länet för att 

se över möjligheten att utöka samarbetet  bl a inom upphandling, IT och bygglov.  

Ett annat sätt för utveckling och effektivisering kan vara att samverka med de frivilligkrafter 

som finns i kommunen. Även här visar kommunen på flera exempel av samarbeten bl a  

tjänster i form av volontärverksamhet inom äldreomsorgen, och vaktmästerisysslor som ut-

förs av olika fritidsföreningar. Samverkan sker bl a med Rådet för Folkhälsa, Trygghet och 

Säkerhet (FTS) där handikapps- och  pensionärsorganisationerna ingår, handlarna, kyrkan 

och olika kulturföreningar. Invånare och föreningar erbjuder aktiviteter för asylsökande.  

 

Styrkor Förbättringsmöjligheter 

 Utvecklad ekonomi- och resultatuppfölj-

ningsmodell 

 Kontinuerlig jämförelse med andra kommuner 

 Samverkan med andra kommuner 

 Samverka med frivilligkrafter 

 Fortsatt utveckling och fokus på resultat och 

effektivitet 

 Analys av kostnader och resultat 

 Verktyg för gemensamma effektivitetsprocesser  

 Jämförelser enheter internt  

 Införa beslutsstödsystemet 

 

 

Område 6 Kommunen som arbetsgivare personalpolitik 

Rubriker Poäng 

 Personalstrategi 

 Rekrytering 

 Kompetens- och medarbetarutveckling 

 Individuell lönesättning 

 Arbetsmiljöarbete 

 Mångfald 

45 

 

Allmänt 

I ett framtidsperspektiv är en stark och tydlig personalpolitik som lyfter fram och stärker de 

olika personalgrupperna i kommunen av största vikt. Svenska kommuner står inför stora 

nyrekryteringsbehov på grund av bl.a. omfattande pensionsavgångar. Eftersom den offentliga 

sektorn har problem med att konkurrera om attraktiva yrkesgrupper med löner, måste man 
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skapa arbetsplatser som dels attraherar ny personal, dels stimulerar befintlig personal att 

stanna och utvecklas. 

Personalstrategi 

Ett av kommunens kommunövergripande fokusområde är medarbetare, med de kommunö-

vergripande målen attraktiv arbetsgivare, ett gott ledarskap och god arbetsmiljö.  

Sedan 2012 finns ett nytt personalpolitiskt program  ”Kramfors kommun – den attraktiva 

arbetsgivaren” som ska gälla fram till 2015. Programmet utgår ifrån en nulägesredovisning 

och lyfter fram viljeinriktningar för tre grundområden, goda anställningsvillkor, ledarskap/ 

chefsskap och medarbetarskap. Det innehåller också mål och uppdrag för programperioden, 

dessa består av att utveckla ett ledarskapsprogram, planer för kompetensförsörjning inom 

ledarskap och medarbetarskap samt att kommunen ska arbeta aktivt för att upplevas som en 

attraktiv arbetsgivare. Personalprogrammet innehåller även mätbara mål för programperi-

oden 

Rekrytering 

Det saknas en beskrivning för kommunens strategiska rekryteringsarbete, vilket är ett för-

bättringsområde. Ett arbete pågår med att ta fram ett rekryteringsstöd. Kommunen har upp-

handlat rekryteringstester för chefer och specialister. En del aktiviteter har startats upp och 

genomförts för att underlätta rekryteringsarbetet på chefsnivå. Befintlig personal har fått 

möjlighet att vikariera på chefstjänster och det har även genomförts en utbildning för poten-

tiella rektorer.  

En förändring sedan den förra utvärderingen är att de förmåner som finns idag är fastslagna 

och omfattar alla anställda i organisationen. Det kan vara en styrka när det gäller profilering 

som attraktiv arbetsgivare. De förmåner som beslutats är; friskvårdsbidrag där arbetsgivaren 

betalar halva kostnaden, max 1 400 kr/år, hälsokontroller som erbjuds alla anställda vart 

tionde år från det de blir 30 år, kurser för att hantera stress och rökavvänjning, flextidsavtal 

med stor flexibilitet utifrån verksamhetens behov och förutsättningar och betald avgift för att 

delta i t ex Kramforsruset. 

 

Då konkurrensen om kvalificerad personal är stor mellan kommuner i området, skulle kom-

munen än mer kunna fördjupa sig i vilka insatser som kan göras för att kommunen ska upp-

levas som attraktiv. 

Några speciella och generella insatser för att marknadsföra kommunen som en attraktiv ar-

betsgivare framgick inte vid utvärderingen. Här har kommunen ett fortsatt utvecklingsom-

råde. 

Kompetens- och medarbetarutveckling 

Kommunens kompetens- och utvecklingsbehov kartläggs och sammanställs på förvaltning-

arna. Ett förbättringsområde kan vara att mer systematiskt följa det behov av kompetensut-

veckling som framkommer och som genomförs i organisationen och lyfta upp det till en 

övergripande nivå. För att få fram en bild av kompetensbehov framåt, kan en kompetensstra-

tegi utarbetas, som inriktar sig på kommunens kommande kompetensbehov och vilka aktivi-

teter som behöver göras för att  nå dit. 

 

Ett av kommunfullmäktiges övergripande mål är att medborgarna ska vara nöjda med den  

kommunala servicens kvalitet och omfattning. Vid utvärderingen fanns inget särskilt pro-
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gram eller inslag för att stärka medarbetarna i deras roll i utveckling av service. Tillväxtav-

delningen har fått i uppdrag av KS att under 2013 ta fram ett utbildningsprogram kring be-

mötande och det goda värdskapet. Utbildningar planeras ske centralt och omfatta hela orga-

nisationen 

En lönepolitisk riktlinje ”Grundläggande lönepolitik för i Kramfors kommun” har utarbetats 

där syfte, rollfördelning, ansvar och en årsklocka för löneöversynsarbete framgår. Riktlinjen 

ska följas upp årligen och revideras vid behov inför den kommande löneöversynen. Kommu-

nen har utvecklat en tydlig struktur för arbetet  med medarbetarutveckling och lönearbete. 

Individuell lönesättning 

Kommungemensamma lönekriterier som bryts ner och hanteras på förvaltningsnivå finns 

utformade både för anställda och chefer. Tre faktorer utgör grunden för den individuella 

löneutvecklingen; resultat, professionalitet och utvecklingsförmåga/kreativitet. Medarbeta-

rens bidrag för att utveckla verksamheten ingår som en del i kriterierna.  

Mallar med bedömningsunderlag och individuell utvecklingsplan som ska användas i hela 

organisationen finns framtagna. Till stöd för arbetet finns även en vägledning för medarbe-

tarsamtal.  

Kombinerade medarbetar- och lönesamtal har erbjudits samtliga medarbetare. Bilden var att 

ca 90-95% av medarbetarna har haft ett samtal och att det för en stor del av medarbetarna 

utformats utvecklingsplaner. Formerna för hur lönebeskedet framförs till medarbetaren skil-

jer sig åt i kommunen, de flesta får ett samtal medan andra endast får beslutet sänt skriftligt-

till sig.  

Arbetsmiljöarbete 

Heltäckande arbetsmiljöundersökningar genomförs vartannat år. I fortsättningen ska under-

sökningen göras årligen. Fr o m 2013 har undersökningen kompletterats med de nio gemen-

samma medarbetarenkätfrågorna som ingår i Hållbart medarbetarengagemang (HME ) som 

SKL tagit fram. Genom att dessa frågor numera ingår ökar kommunens möjligheter till jäm-

förelser med andra kommuner. Resultatet från medarbetarundersökningarna tas hand om på 

enheterna och jämförelser genomförs på områdesnivå inom förvaltningarna. En samlad re-

dovisning av resultatet finns med i årsredovisningen. 

  

För att stärka arbetsmiljöarbetet har ett samverkansavtal ingåtts om att arbetsmiljöfrågorna 

alltid ska vara på agendan vid de olika mötesformerna som sker i kommunen. 

Mångfald 

Kommunen har en jämställdhets- och mångfaldsplan med mål och mått angivna för området. 

Ett särskilt styrdokument ”Tjänsteföreskrift mot trakasserier och kränkande särbehandling” 

har även tagits fram. En utbildningsinsats på förvaltningsnivå inom jämställdhets- och mång-

faldsarbetet har beslutats till 2014. 

 

Kommunen är som tidigare nämnts en stor mottagare av asylsökande och det pågår riktade 

insatser för att få utlandsfödda att stanna i kommunen. Det innebär att ett omfattande integ-

rationsarbete, nyttjande av mångfald och hur man kan ta vara på olika kompetenser är aktu-

ella frågor för kommunen att arbeta med.  
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Styrkor Förbättringsmöjligheter 

 Personalpolitiskt program- personalstrategi  

 Lönepolitisk riktlinje ”Grundläggande lönepo-

litik för Kramfors kommun” 

 Gemensamma inslag i lönekriterier kopplat till 

måluppfyllelsen  

 Hög andel som får medarbetar – och lönesam-

tal  

 Arbetsmiljöundersökningar 

 Friskvårdsinsatser för anställda 

 

 Ökat fokus på kompetensanalys och utbild-

ning utifrån ett helhetsperspektiv 

 Tillse att den kommungemensam utbildning 

för att stärka medarbetarna i deras roll i ut-

veckling av service genomförs 

 Analysera behov och skapa förutsättningar för 

att öka attraktiviteten  

 Marknadsföring av kommunen som en attrak-

tiv arbetsgivare 

 Nyttjande av mångfald 

 

 

 

Område 7 Verksamhetsutveckling 

Rubriker Poäng 

 Strategiskt kvalitetsarbete 

 Verktyg för kvalitets-/verksamhetsutveckling 

 Lärande genom omvärldsspaning och samverkan 

 Kreativitet och innovationer 

 IT-stöd 

 

44 

 

Allmänt 

Inom näringslivet har det sedan mitten av 1900-talet funnits ett otal olika system för att bed-

riva kvalitetsarbete. Kvalitetsarbete är i de flesta fall synonymt med att på ett strukturerat sätt 

arbeta för att skapa kontinuerliga förbättringar i en verksamhet. TQM, EFQM, ISO, SIQ, BS, 

LEAN är alla standards eller system för detta kontinuerliga förbättringsarbete. I den kommu-

nala världen har oftast kvalitetsarbete förekommit som enskilda öar knutna till vissa verk-

samheter. Ett identifierbar mönster under senare år är att flera kommuner börjar ta fram 

övergripande system för att effektivisera och förbättra sin verksamhet. Dessa system är då 

oftast egenutvecklade modeller för förbättringsarbete som ibland innehåller delar av de sy-

stem som nämns ovan. En framgångsfaktor för ett fungerande kvalitetsarbete är att det sy-

stem som används, tydligt länkar till kommunens styr- och uppföljningssystem. 

Strategiskt kvalitetsarbete 

Det finns en kvalitetspolicy som är under omarbetning. I policyn för styrning och ledning 

finns inriktningsmål för kvalitetsarbetet. Kommunens servicedeklarationer är en del av 

kommunens strategiska kvalitetsarbete. Synpunkten, som finns på hemsidan sedan några år 

bidrar till viss del till kvalitsutveckling. Ett förbättringsområde kan vara att utforma en sam-

lad plan för kommunens kvalitetsarbete, så att den kommungemensamma färdriktningen 

stärks och kvalitetsutvecklingen och arbetsprocesserna säkerställs.  
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Det finns inte någon övergripande plan/strategi för kommunens arbete med IKT (informat-

ions- och kommunikationsteknik)  Ett politiskt beslut har tagits som ligger till grund för att 

alla system, alla tekniker och resurser för IT ska samlas i en enhet under KS.  

Metoder och verktyg för kvalitets-/verksamhetsutveckling 

De regelbundna externa utvärderingar inom KKiK och övriga jämförelser som kommunen 

deltar i utgör ett viktigt komplement och impuls till det ständiga förbättringsarbetet. Sedan 

den förra Kommunkompassutvärderingen har ett strukturerat och omfattande kvalitets- och 

utvecklingsarbetet  bedrivits utifrån de olika förbättringsförslag som framkom.  

 

Förvaltningarna använder sig av flera olika system/ verktyg/ register för planering, kvalitets-

ledning och uppföljning. Det kan finnas skäl för kommunen att se över möjligheten till an-

vändande av gemensamma övergripande system/verktyg som kan ligga som grund för ut-

vecklingen av kvalitetsledning och uppföljning. 

Lärande och utveckling genom omvärldsspaning och samverkan 

Någon uttalad strategi för hur kommunen ska bedriva omvärldsorientering/spaning för att 

lära och fånga upp idéer för sin egen verksamhetsutveckling finns inte. Omvärldsbevakning 

pågår dock inom varje verksamhetsområde. Kommunen ingår med ledare, personal och för-

troendevalda i en mängd olika projekt och nätverk, både inom länet och på nationell nivå.  

Utveckling och resultat som sker inom olika verksamheter och kommuner följs via olika 

nyhetsbrev. Studiebesök som görs till andra kommuner, för att ta del av goda exempel eller 

verktyg innan det egna behovet formuleras, är ytterligare en form för utveckling som kom-

munen använder sig av. 

En nära samverkan sker med Mittuniversitetet, Umeå universitet och FoU Västernorrland för 

att förbättra tjänsterna. Organisationen uppmuntrar examensjobb från universiteten. För att få 

in praktisk forskning i verksamheten skulle forskning än mer kunna involveras i kommunens 

tjänster.  

Kreativitet och innovationer 

Att ta tillvara de kreativa och innovationsrika medarbetarna i en organisation är en viktig 

potential för kommuner att tillvarata och stimulera. Kramfors tillämpar inget enhetligt sy-

stem för att fånga upp och stimulera medarbetarnas kreativitet. Kommunen sprider idag in-

novationer sporadiskt via arbetsplatsträffar och till viss del inom de olika verksamheterna. 

Ett utvecklingsområde för Kramfors kan vara att ta ett samlat grepp kring hur kreativitet och  

innovationer ska uppmuntras och uppmärksammas. System kan utarbetas för hur det ska 

visas upp och spridas samt hur man ska belöna medarbetares goda idéer. 

Ytterligare ett utvecklingssområde för kommunen kan vara att söka externa utmärkelser och 

priser som en utmaning för att utveckla verksamheter, stärka kommunens självbild samt för 

att skapa en stolthet i organisationen och bland medborgare kring kommunens arbete.   

IT-stöd 

Intranätet är en viktig källa för informationsspridning till anställda i kommunen. Ett arbete 

pågår med att utveckla IT- stödet så att det ska bli än mer kommunövergripande och använ-

darvänligt.  

Samtliga enheter är numera uppkopplade mot intranätet. Alla anställda får ett domänkonto så 
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att de via kontot ska kunna komma in till intranätet var de än befinner sig. Vid intervjuerna 

framkom vid ett flertal tillfällen, att det fanns svårigheter för vissa anställda att nå intranätet 

och den information som delges där. Kommunen behöver ytterligare säkerställa att alla an-

ställda har tillgång till intranätet i praktiken. 

 

Kommunen har idag en ganska traditionell lösning när det gäller det interna IT-systemet med 

ekonomi- och lönesystem och olika verksamhetssystem. Ett arbete pågår för att  installera ett 

beslutsstödsystem som sammanlänkar olika system och gör att de kan kommunicera med 

varandra. 

En informationspolicy och en riktlinje för informationssäkerheten finns i kommunen. En 

övergripande handlingsplan för kommunens arbete och utveckling med IKT (informations- 

och kommunikationsteknik) saknas. 

 

Styrkor Förbättringsmöjligheter 

 Ett kommunövergripande styrsystem med 

fokus på resultat och kvalitet. 

 Servicedeklarationer 

 Omfattande omväldsspaning  

 Samarbete med universitet  

 Deltagande i flera nationella och externa 

kvalitetsgranskningar 

 

 Strategi för hur kommunen ska bedriva 

omvärldsorientering/spaning 

 Gemensamma kvalitetsverktyg  

 System som stödjer, belönar, sprider kreati-

vitet 

 Kvalitetspris eller liknande för att belöna 

och sprida idéer om god kvalitet 

 Söka externa utmärkelser och priser 

 Säkerställa att alla anställda har tillgång till 

intranätet  

 Plan/ strategi för informations- och kommu-

nikationsteknik (IKT) i syfte att utveckla 

tjänsterna 

 

 

 

 

Område 8 Kommunen som samhällsbyggare 

Rubriker Poäng 

 Strategier för samhällsbyggande 

 Samarbete med civilsamhället 

 Samarbete med kulturlivet 

 Stöd till näringslivet 

 Internationella kontakter 

 Hållbar utveckling  

 

62 
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Allmänt 

I kommunens roll som samhällsbyggare är samarbetet med lokalsamhället i form av för-

enings-, kultur- och näringsliv en viktig uppgift. Likaså att upprätthålla samverkan på reg-

ional, nationell och internationell nivå. Kommunen har en viktig roll att fungera som kataly-

sator för att olika verksamheter i den geografiska kommunen skall fungera tillsammans för 

att skapa attraktivitet, tillväxt och en hållbar utveckling.  

Strategier för samhällsbyggande 

Kommunen har utvecklat program för: 

- Kultur och fritid  

- Näringslivsutveckling och arbetsmarknad 

- Miljö 

Samtliga dessa planer fastställdes i februari 2013 och gäller t o m dec 2015. Planerna ska vid 

programtidens utgång följas upp av kommunstyrelsen och redovisas för kommunfullmäktige. 

När det gäller samverkan med frivilligkrafter i kommunen för att utveckla lokalsamhället och 

för kommunens internationella utbyte och arbete, finns inte några övergripande planer eller 

liknande. Något som kommunen skulle kunna utveckla.  

Samarbete med civilsamhället  

Något särskilt gemensamt mötesforum för samtliga aktörer inom civilsamhället i kom-

munen har inte etablerats. Kommunen möter grupper vid olika tillfällen. En utveckling 

av ett samarbete i fastare organiserad form för att utveckla ett samarbete med civilsam-

hället kan vara ett förbättringsområde.  

I budgeten finns sedan några år beslut om riktade medel för att utveckla lokalsamhället. 

Arbetet med att ta fram förslag har skett tillsammans med föreningarna i de tätorter som 

varit aktuella.  

Volontärverksamheten med inriktning mot äldreomsorgen, där frivilliga och organisat-

ioner medverkar vid sociala besök, ledsagning och för att hjälpa till vid något av kom-

munens särskilda boenden har utökats, idag är ett sjuttital personer i kommunen engage-

rade i det arbetet. Arbetet organiseras av den frivilligsamordnaren som finns anställd i 

kommunen. Det har även utvecklats ett arbete från frivilliga för att stödja asysökande 

som placerats i kommunen. Det sker bl a via klädinsamlingar, genomför gemensamma 

promenader i samhället och organiserar svenskundervisning på biblioteket. En asylsam-

ordnare finns att stötta kommunens interna arbete och för att samverka med extern verksam-

het (ex Migrationsverket) för asylsökande. 

För att stimulera de frivilliga organisationernas verksamhet ger kommunen dem vissa 

uppdrag, det sker bl. a gällande skötsel av idrottsanläggningar, vandringsleder m. m. 

Kommunen ger även ibland stöd till personer eller oorganiserade grupper som aktivt vill 

bidra till utvecklingen av lokalsamhället. Det sker till största del i form av att lokaler 

tillhandahålls och att lite medel kan tillföras.  
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Samverkan med kulturlivet 

Kommunen genomför årligen ett kulturmöte dit representanter från samtliga kulturföreningar 

och kulturutövare inbjuds. Därutöver sker även möten direkt med olika kulturföreningar 

och kulturpersonligheter.  

 

Kommunen ger finansiellt stöd till föreningar, tillhandahåller lokaler och lokalbidrag  

för olika kulturaktiviteter. I Folkets Park, Babelsberg och Ådalsskolan finns scener som 

är möjliga att nyttja för olika publika arrangemang. 

 

En Kulturskola finns som är inriktad mot barn och ungdom, där obligatoriska orkester-

klasser för ensemblespel i år 3, sång, teater och dansundervisning även ingår. Kultursko-

lans elever genomför årligen ett antal konserter och musikaler. 

Öppna mötesplatser för sammankomster med musik, sång och olika fritidsaktiviter 

främst för äldre finns på flera platser runt om i kommunen. En person finns anställd i 

kommunen för att samordna och underlätta aktiviteterna för dessa grupper. 

 

Många kulturprojekt samordnas tillsammans med övriga kommuner i länet. Kommunen 

samarbetar även runt en del kulturarrangemang tillsammans med landstinget. 

Två typer av kulturstipendium delas årligen ut av kommunen,  

- Höga Kustenstipendiumet, för att göra begreppet Höga Kusten ännu mer känt 

bland konstnärer i Norden och för att stimulera kulturintresset hos Kramfors 

kommuns invånare 

- Hedersstipendiet till personer/grupper som under en längre tid varit verksamma i 

kulturens anda och därmed berikat kulturlivet i kommunen.  

Utöver dessa stipendier delas det även årligen ut musikstipendier till elever. 

Kommunen tar årligen intiativ till att anordna eller är med och bidrar ekonomiskt till några 

större kulturarrangemang bl a Stadsfesten,Vinterfesten, Skulefestivalen samt en konstvecka 

på Höga Kusten.  

Stöd till näringslivet 

Via Insikt och Svenskt näringslivs ranking följer kommunen regelbundet upp hur företagen 

upplever stöd och samarbete. Resultatet används för kontinuerlig utveckling och förbättring 

av kontakten med näringslivet.  

 

Det finns ett stort antal företag i kommunen. Företagen har själva organiserat sig i olika före-

ningar och det finns numera ett strukturetart samarbete mellan kommunen och dessa före-

ningar. Tillsammans med Storföretagargruppen, de 15 största arbetsgivarna, genomför kom-

munen årligen 2-3 möten. Vid dessa möten där KC och KSO deltar, tar man upp aktuella 

samhällsfrågor.  

Det sker flera återkommande  mötesforum mellan kommunen och företagen. Några exempel 

är frukostmöten, företagarträffar, företagsgala där bl a årets företagare utses, gemensamma 

utbildningar och olika temaarrangemang. 

 

2010 påbörjades via ett seminarium, ett arbete för att förbättra kommunens näringslivskli-
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mat. Modellen som användes följde RIKA-modellen, där problemet definieras, kreativa och 

sedan realistiska lösningsförslag ges och röstas fram och en handlingsplan utarbetas. Kram-

fors kommun arbetar nu med att verkställa de förslag som togs fram och som ligger inom 

ramen för kommunens verksamhet.  

Ett nyhetsbrev, Fokus på Kramfors näringsliv, produceras regelbundet och sänds ut till före-

tagarna samt läggs ut på hemsidan.  

Näringslivsenheten driver Starthuset, där nyföretagare har möjlighet att diskutera sin affärs-

idéer, kan få rådgivning,  hjälp och stöd med att utveckla sina affärsplaner registrering, mm. 

Ett samarbete, gällande innehåll och kompetensöverföring i gymnasieutbildningarna, sker 

med företagen. Elever ges under gymnasieutbildningen möjlighet till praktikplatser på före-

tag vilket resulterat att ungdomarna är färdigutbildade inom vissa yrken när de gjort klar sin 

gymnasieutbildning.  

Kommunen ingår i flera olika nätverk bl a tillsammans med näringslivschefer från andra 

kommuner, Svenskt näringslivs regionala avdelning samt i ett nätverk med handelskamma-

ren Sundsvall.  

Ett arbete har påbörjats med att marknadsföra kommunen och för att stärka varumärket.  

Kommunen, de största 15 stora företagen i kommunen, landstinget och polisen ska tillsam-

mans arbeta för att få fler kommuninvånare och för att klara kompetensförsörjningen till 

kommunen. Ett förslag till överenskommelse ska presenteras i november. En rekryteringssite 

med en gemensam ingång med presentation av boendemiljöer, om företag mm håller på att 

riggas. 

Internationella kontakter 

Kramfors kommun har avvecklat det tidigare vänortssamarbetet, då de upplevde att det  inte 

gav någon effekt. Under 2013 arrangerade Kramfors kommun en resa till Norge där 20 före-

tag från kommunen deltog. Syftet  med resan var att etablera nya kontakter och hitta nya 

samarbetspartner för företagarna.  

Kommunen deltar i ”Akademi Norr”, ett gränsöverskridande samarbete mellan 13 kommu-

ner i närområdet. Målet med samarbetet är att på ett effektivare sätt utveckla och marknads-

föra Höga kustenområdet. Kommunerna samverkar även i olika internationella projekt. 

Kommunen medverkar i några olika internationella projekt som får stöd av EU,  några ex-

empel är; ”Smaka på Västernorrland”, ” VIS, Världsarv i samverkan”, ”Främja kvinnors 

företagande”, ”Kompetenslyftet” och ”Tillväxtprojektet”. Projekten finns beskrivna på 

kommunens hemsida.  

Hållbar utveckling 

Kommunen har tagit fram mål och uppdrag kring miljöområdet som omfattar minskning av 

bilismens påverkan, marksaneringar, ökning av miljömedvetenheten hos invånarna och att 

kommunen ska minska sin miljöpåverkan. Kommunen erbjuder via sin energirådgivare, gra-

tis energi – och klimatrådgivning till medborgarna och möjlighet för föreningar, skolor och 

företag att få riktade informationsbesök. Energiråd förmedlas också ut via kommunsidan i 

Kramforsbladet, hemsidan och facebook.  

 

Beslut har tagits i kommunen om att öka andelen ekologiska livsmedel i kommunens kök 
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och att kommunen numera i huvudsak ska köra miljöklassade bilar. Kollektivtrafiken är väl 

utbyggd och man prioriterar att upprätthålla turer även om antalet resenärer är få. 

Energieffektivitetsförbättringar genomförs av kommunen i deras egna fastigheter i form av 

fönster- och takbyten, isolering och utbyte till mer miljövänliga värmeanläggningar. 

Kommunen har under flera år varit en stor mottagare av flyktingar och asylsökande. Integrat-

ionen i bostadsområden och samhället har fungerat bra. Kommunen har inte sett något behov 

av att arbeta fram något särskilt program för att motverka social och etnisk segregation i 

lokalsamhället. Även om upplevelsen idag är att det fungerar bra så skulle det ändå vara av 

värde för kommunen att ta fram ett gemensamt program. 

 

Styrkor Förbättringsmöjligheter 

 Program för, kultur och fritid, näringslivsut-

veckling och arbetsmarknad och miljö 

 Samarbete med civilsamhället 

 Goda kontakter och mycket stöd till kultur- 

och föreningslivet 

 Många kontaktytor med näringslivet 

 Många exempel på näringslivsstöd  

 Kulturarrangemang 

 Kulturstipendier 

 Systematiskt miljöarbete 

 Mätbara och uppföljningsbara miljömål 

 

 Råd/ mötesforum både för civilsamhället  

 Ökad satsning på internationellt utbyte 

 Utveckla ”varumärkesbyggande” för att 

locka arbetskraft, företag m. m  

 Marknadsföring av kommunen nationellt 

och internationellt  

 Policy/strategi för arbetet med civilsam-

hället, internationellt arbete 

 Program för att motverka social och etnisk 

segregation  
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4. Översikt av poängfördelning 

Nedanstående tabeller visar Kramfors kommuns resultat fördelat på delfrågor inom respek-

tive område.  

 

 

 

 

1.  Offentlighet och demokrati Uppnått Max Procent 

1.1 Finns en plan/strategi for demokratiutveckling och 

information? 10 15 65% 

1.2 Hur informeras medborgarna? 14 20 68% 

1.3 Hur informeras medborgarna om resultat? 10 25 38% 

1.4 Hur främjas medborgardialog och deltagande? 21 30 69% 

1.5 Etik - hur hantera korruption? 4 10 44% 

   58 100 58% 

     

     

     2.  Tillgänglighet och brukarorientering Uppnått Max Procent 

2.1 Finns det en kommunövergripande strategi för bru-

karorientering? 12 15 80% 

2.2 Hur arbetar kommunen med tillgänglighet och bemö-

tande? 12 25 49% 

2.3 Hur Informerar kommunen om service och tjänster? 8 15 55% 

2.4 Hur arbetar kommunen med valfrihet och brukarens 

påverkan på serviceutbudet? 7 15 47% 

2.5 Hur arbetar kommunen med brukarundersökningar? 7 15 47% 

2.6 Hur arbetar kommunen med systemför service-

/kvalitetsdeklarationer, samt synpunkts- och kla-

gomålshantering för medborgare/brukare? 
10 15 65% 

   56 100 56% 
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3.  Politisk styrning och kontroll Uppnått Max Procent 

3.1 Genomsyras hela organisationen av ett helhetstän-

kande avseende styrning/uppföljning? 10 15 68% 

3.2 Styrs kommunen av tydliga politiska mål? 17 25 69% 

3.3 Hur rapporterar förvaltningen till den politiska nivån 

och vilka möjligheter har politikerna att utöva tillsyn 

över förvaltningen? 
19 25 77% 

3.4 Hur är delegation och ansvarsfördelning mellan poli-

tisk och tjänstemannanivå? 15 20 77% 

3.5 Hur främjas den ömsesidiga förståelsen av uppgifter, 

roller och spelregler mellan politiker och tjänstemän? 11 15 73% 

   73 100 73% 

     

     4.  Ledarskap, ansvar och delegation Uppnått Max Procent 

4.1 Finns kommunövergripande strategi för ledarskap, 

ansvar och delegation? 9 15 60% 

4.2 Vilket ansvar har resultatenheterna för budget, perso-

nal och organisation? 5 10 50% 

4.3 Hur beskrivs inriktning och ansvar för tvärsektoriellt 

samarbete? 10 20 48% 

4.4 Hur tydliggörs det personliga uppdraget för alla che-

fer i organisationen? 6 15 40% 

4.5 Hur utövas den centrala ledningen över underställda 

avdelningar/enheter? 14 20 68% 

4.6 Hur bedrivs kommunens ledarutveckling? 10 20 48% 

   53 100 53% 

     

     

     5.  Resultat och effektivitet Uppnått Max Procent 

5.1 Strategi för resultatstyrning och effektivitetsutveckl-

ing 10 15 65% 

5.2 Hur tydliggör kommunen sambandet mellan kostna-

der och resultat i budgetprocessen 10 20 50% 

5.3 Hur arbetar kommunen med utveckling arbetsproces-

ser, uppföljning och kontroll 11 20 55% 

5.4 Hur kommuniceras och förs strategiska diskussioner 

kring resurser och resultat? 11 15 70% 

5.5 Hur aktivt används jämförelser som ett led i service-

utveckling och effektivisering? 11 20 53% 

5.6 Hur sker extern samverkan för att stärka serviceutbu-

det och öka effektivitet? 6 10 58% 

   58 100 58% 



Sveriges Kommuner och Landsting 2013-10-30 31 (33)

 

     

     

     6.  Kommunen som arbetsgivare - perso-

nalpolitik 

Uppnått Max Procent 

6.1 Finns en kommunövergripande personalstrategi? 6 15 40% 

6.2 Hur tillvaratas befintliga och hur rekryteras nya med-

arbetare? Kommunen som ”attraktiv arbetsgivare”. 8 20 41% 

6.3 Hur stor vikt läggs vid kompetens- och medarbetar-

utveckling? 8 25 34% 

6.4 Hur sker individuell lönesättning och belöning av 

goda prestationer? 10 15 64% 

6.5 Hur bedrivs kommunens arbetsmiljöarbete? 9 15 62% 

6.6 Hur arbetar kommunen med mångfald, (etnicitet, 

kulturellt och kön)? 4 10 39% 

   45 100 45% 

     

     

     7.  Verksamhetsutveckling Uppnått Max Procent 

7.1 Hur beskrivs övergripande strategiskt kvalitetsarbete 

och serviceutveckling? 8 15 50% 

7.2 Vilka metoder och verktyg finns för kvalitets-

/verksamhetsutveckling? 13 25 53% 

7.3 Hur sker lärande och utveckling genom omvärlds-

spaning och samverkan? 12 20 59% 

7.4 Hur arbetar kommunen med kreativitet och innovat-

ioner? 2 20 9% 

7.5 Hur arbetar kommunen med IT-stöd för att effektivi-

sera det interna arbetet? 10 20 50% 

   44 100 44% 
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8.  Kommunen som samhällsbyggare Uppnått Max Procent 

8.1 Har kommunen övergripande planer/strategier för 

samhällsbyggande 8 15 50% 

8.2 Hur samverkar kommunen med aktörer inom civil-

samhället kring utveckling av lokalsamhället? 10 20 48% 

8.3 Hur samverkar kommunen med kulturlivet? 15 20 73% 

8.4 Vilken är kommunens roll i utveckling av näringsli-

vet? 11 15 76% 

8.5 Hur arbetar kommunen med internationella kontak-

ter? 4 10 43% 

8.6 Hur arbetar kommunen med hållbar utveckling? 

(miljö – ekonomiskt – socialt) 14 20 72% 

   62 100 62% 
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5 Kortfakta om Kramfors kommun 

 

Kommungrupp enligt 

SKL:s definitioner 

 

Kommun i glesbefolkad 

bygd. 

 

Folkmängd 18516 

Folkökning/minskning 

2011-2012 

-226 

Antal anställda 1633 

Partier som ingår i 

styret efter valen 2010 

S,  V, MP 

  

 

 

 

 

 

 




