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Inledning 

Varje nämnd ska under hösten varje år ta fram en verksamhetsplan för 

kommande budgetår för sitt verksamhetsområde.  

Verksamhetsplanen ingår som en del i kommunens styrning och ledning. I 

riktlinjerna för styrning och ledning framgår att när kommunfullmäktige i juni 

beslutat om de kommunövergripande målen ska nämnderna besluta om egna 

mål och uppdrag för sin verksamhet. 

Verksamhetsplanen ska följas upp i samband med delårsrapporten och 

årsbokslutet.  

Kommunstyrelsens uppdrag 

Kommunstyrelsen har genom reglementet från kommunfullmäktige i uppdrag 

att leda, styra och samordna kommunens verksamheter. 

Inom kommunstyrelsen finns två avdelningar 

 Avdelningen för stöd och service. Den svarar för ledning och 

samordning och ger stöd och service i organisationen.  

 Samhällsavdelningen. Deras uppdrag är att skapa hållbar utveckling 

och samverkan mellan kommunen geografiska delar, bidra till ett gott 

näringsliv och en aktiv fritid. Avdelningen arbetar också med 

produktion i de tekniska verksamheterna.  

Nuläges- och omvärldsanalys  

Vår omvärld skakas av krig och oroligheter som återspeglar sig i vår kommun 

i form av ett stort antal flyktingar som kommit till de asylboenden som finns 

runtom i kommunen. För kommunstyrelsens del påverkas vi genom att delta i 

det gemensamma arbete som sker i kommunen och i länsstyrelsen för att 

hantera flyktingströmmarna. Även om flyktingströmmarna skulle minska 

behöver vi koncentrera en del resurser för det fortsatta integrationsarbetet.  

För den egna verksamheten har vi några större utmaningar som ska leda till att 

det blir bättre för de som bor och/eller är företagare i kommunen;  

- en ny livsmedelsupphandling, som är en mycket stor och omfattande 

upphandling. En ambition när vi tar fram förfrågningsunderlaget är att 

göra det möjligt för de lokala matproducenterna att kunna lämna in anbud 

- ombyggnad av kommunens största vattenverk, Östby, för att förbättra 

kvaliteten på dricksvattnet 

- en ny hemsida som ska  göra informationen mer lättillgänglig och 

innehålla flera e-tjänster som förenklar för medborgarna. 

Kommunövergripande mål 

Kommunstyrelsen ska med ett års perspektiv besluta om mål för sina 

verksamheter. Dessa mål ska bidra till att de kommunövergripande målen i 

budgeten nås. 

Kommunfullmäktige har beslutat om fyra kommunövergripande mål  

 Nöjda medborgare och kunder 

 God kvalitet 
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 Attraktiv arbetsgivare 

 God ekonomisk hushållning. 

Kommunfullmäktige kommer att följa upp målen med ett antal indikatorer. 

De flesta är jämförbara med andra kommuner och alla ska kunna följas upp en 

gång per år. 

Kommunstyrelsens mål  

Totalt finns tio mål för kommunstyrelsen. Till varje mål finns en eller flera 

indikator/er som följs upp vid årets slut. Dessutom kommer målen att följas 

upp genom korta beskrivningar av de aktiviteter som gjorts för att målen ska 

nås.  

Nöjda medborgare och kunder 
 

Förenkla servicen till medborgarna, företagarna och de 

interna kunderna 
 

Indikator Nuläge Mål för 2016 

Hur många får svar direkt på en enkel fråga via telefon, % 74  75 

Hur många får svar inom två dagar på en enkel fråga via e-post, % 100  100 

Företagarnas uppfattning om kommunens service till företagen (skala 1-5) 3 3,1 

Hur många av de interna kunderna är nöjda med servicen, % 73  75 

 

Utveckla demokratin 
 

Indikator Nuläge Mål för 2016 

Hur många medborgardialoger har genomförts 0 3 

 

Främja goda levnadsvanor 
 

Indikator Nuläge Mål för 2016 

Hur många invånare 16-84 år tycker att de har bra hälsotillstånd, andel % 66 67 

Hur många invånare 16-84 år är fysisk aktiva minst 30 minuter per dag, 
andel % 

64,6 65 

 

God kvalitet 

Maten som serveras i skolor och inom äldreomsorgen ska ha 

en hög kvalitet 
 

Indikator Nuläge Mål för 2016 

Andel som i enkät Skolmat Sverige ska vara nöjda med maten, % Finns ej 60 

Andel i enkät för äldreomsorg som alltid tycker att maten är god, % 52,6 60  

Hemsidan ska förbättras och fler e-tjänster ska finnas 
 

Indikator Nuläge Mål för 2016 

Totalindex i Sveriges kommuner och landstings webbundersökning 83 85 
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Hur många e-tjänster finns det på hemsidan Nytt 5 

Attraktiv arbetsgivare 

Medarbetarna känner sig motiverad i sitt arbete 
 

Indikator Nuläge Mål för 2016 

Hur många av medarbetarna känner sig motiverade, index för 
motivation i medarbetarundersökningen 

78 78 

 

Medarbetarna upplever att styrningen är god 
 

Indikator Nuläge Mål för 2016 

Hur många av medarbetarna upplever att styrning är god, index för 
styrning i medarbetarundersökningen 

73 75 

 

Medarbetarna är nöjda med sin chef 
 

Indikator Nuläge Mål för 2016 

Hur många av medarbetarna är nöjda med sin chef, index för 
ledarskap i medarbetarundersökningen 

75 75 

 

God ekonomisk hushållning 

Budgeten ska hållas 
 

Indikator Nuläge Mål för 2016 

Den ekonomiska redovisningen vid årets slut 0 0 

 

Prognoserna ska vara säkra 
 

Indikator Nuläge Mål för 201x 

Avvikelsen mellan prognos och helårsutfall får maximalt ha en negativ 
avvikelse på 0,5 % av verksamhetens nettokostnad. Följs upp vid årets 
slut 

Uppfyllt Uppfyllt 

 

Detaljbudget 

Område Nettobudget 
2015 (tkr) 

Nettobudget 
2016 /tkr) 

Kommunfullmäktige 1 116 1 149 

Kommunstyrelsen 3 895 4 035 

   

Räddningstjänstförbundet Höga Kusten Ådalen 24 119 25 071 

Höga Kusten Airport 3 815 4 565 

   

Förvaltningsledning 2 095 1 862 

Utvecklings- och omställningsmedel 4 460 6 260 

Stöd och service 39 462 38 674 

Samhällsavdelningen 84 096 105 852 

   

Totalt 163 058 187 468 
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Skolskjutsar har överförts till Samhällsavdelningen från Barn-, Kultur och 

Utbildningsnämnden med en budget om 19 129 tkr. 

Plan för intern kontroll 

Den interna kontrollen är en del av styrningen och ska vara en naturlig del av 

det systematiska förbättringsarbetet. Planen för den interna kontrollen utgår 

från den analys som gjorts av vilka områden som kan ha störst behov av 

genomlysning och kontroll. För verksamhetsåret 2016 föreslås att två interna 

kontrollet görs.  

 

Område Kontroll av Riskbedömning Ansvarig Rapport 

God 
ekonomisk 
hus-
hållning 
 

Användning 
av besluts-
stödet i 
Hypergene 

I slutet av 2015 infördes ett beslutsstödsystem 
i Hypergene. Systemet ska vara ett stöd för 
cheferna att på ett ställe kunna följa sin 
ekonomi, sin budget, sin personal och sin 
verksamhetsplanering och i systemet kunna 
göra sina prognoser och uppföljningar.  
 
Risken är att systemet inte används därför att 
cheferna inte fått tillräcklig information och 
utbildning eller av någon annan orsak. Vi 
behöver göra en kontroll över hur 
beslutsstödet används och vilket stöd det är för 
cheferna i deras ekonomiska redovisning och 
prognoser. 
Uppföljningen ska rapporteras till kommun-
styrelsen vid årets slut. 

Avdelning 
för stöd och 
service 

KS 
januari 
2017 

Nöjda 
med-
borgare 
och kunder 

Brandskydds
organisation 

Brandskyddet är en del av det arbetsmiljö-
ansvar som varje chef har. Uppföljning ska 
göras på den tjänsteföreskrift som finns så att 
den följs och att arbetet i verksamheterna 
fungerar.  
 
Den risk som finns, om inte tjänsteföreskriften 
är känd och följs, kan handla om liv och död 
vid en eventuell brand.  
Uppföljningen ska rapporteras till kommun-
styrelsen i samband med uppföljningen av 
verksamhetsplanen i augusti 2016.  

Samhälls-
avdelning 

KS 
oktober
2016 

Plan för medborgardialog 

Dialogerna med medborgarna är både en del i att utveckla och förstärka 

demokratin och att inge den framtidstro som ska bidra till att förändra bilden 

av vår kommun. 

Under 2016 planeras i nuläget medborgardialoger som är kopplade till 

projektet Framtidsbygget – en kommun.  Syftet med det projektet, som pågår 

till och med 2018, är att förstärka den lokala attraktionskraften där 

kommunens centralort, tätorter och samhällen utvecklar sina styrkor och 

gemensamt vänder flerkärnigheten till en stark tillgång och attraktionskraft. 

Medborgardialogerna är ett viktigt verktyg i detta arbete och syftet med 

dialogerna är att fånga upp den ”verkliga bilden” av en ort. 

Samhällsavdelningen är projektägare och en projektledare har anställts.  
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Plan för jämställdhet och mångfald 

Jämställdhet är ett prioriterat område för denna mandatperiod. Fokus för 

verksamhetsåret är att både arbeta aktivt inom kommunen och med externa 

parter (Länsstyrelsen).  

För att stärka området för jämställdhet och mångfald ska vi  

- driva arbetet i den arbetsgrupp för jämställdhet som finns i kommunen 

- aktivt delta i Länsstyrelsens arbete med jämställhetsintegrering 

- aktivt delta i Länsstyrelsens arbete kring våld i nära relationer 

- varje enhet ska ha minst en aktivitet som sedan ska återrapporteras till 

kommunstyrelsen. 

 

Plan för utvecklingsaktiviteter 

De utvecklingsaktiviteter som planeras har i de flesta fall en längre 

tidshorisont än ett år. I verksamhetsplanen tas dessa med för att kunna göra en 

resurs- och aktivitetsplanering.  

Område hållbarhet 

- Tillsammans med 10 andra kommuner och myndigheter i länet deltar i i 

länsprojektet Hållbara resor. Målet för projektet är att öka användningen 

av kollektivtrafiken, minska koldioxidutsläppet få fler att gå och cykla och 

bidrag till förbättrad folkhälsa. Projektägare är landstinget.  

Område kultur 

- Tillväxtverket har beviljat Kramfors pengar för att arbeta med projektet 

Framtidsbygget – en kommun. Ett problem som identifierats är de attityder 

och förhållningssätt som mestadels råder i kommuner. Det saknas stolthet 

för kommunen som helhet, istället är pessimism och negativa 

förväntningar ett vanligt förhållningssätt. Invånarna är inte ambassadörer 

för sin kommun, trots att det finns spännande boendemiljöer, utbyggd 

infrastruktur och en växande besöksnäring i det starka varumärket Höga 

Kusten. I projektet får vi nu möjlighet att utveckla och pröva metoder för 

ett systematiskt och långsiktigt arbete med syfte att stärka den lokala 

attraktionskraften. 83 kommuner sökte pengar från Tillväxtverket och 

Kramfors var en bland tio som fick sina ansökningar beviljade. Projektet 

pågår till och 2018-10-31 och i det kommer man bland annat att jobba 

med medborgardialoger och ambassadörsskap.  

Område styrning och ledning 

För att fortsätta stärka medborgarinflytandet och dialogen med medborgarna 

på andra sätt än medborgardialoger ska vi 

- utreda möjligheterna att införa så kallade e-petitioner. Enligt forskare 

bedöms e-petitioner vara med mest intressant verktyg för att vitalisera 

demokratin. Idén med e-petitioner är att berika den lokala demokratin och 

kompletterar våra medborgardialoger. 

Viktiga uppgifter 
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 Utfall 
2011 

Utfall 
2012 

Utfall 
2013 

Utfall 
2014 

Förvärvsarbetande i kommunen, andel 75 76 76  
Nettopendling till kommunen -2 -3 -3  
Nettokostnad fritidsverksamhete kr/invånare 1302 1354 1402  
Nettokostnad infrastruktur o skydd, kr/invånare 3932 4213 4053  
Antal med färdtjänsttillstånd per 1000 invånare 1 625 1 456 1 529  
Antal inkomna synpunkter/klagomål via 
hemsidan 

146 132 166  

Antal med färdtjänsttillstånd/1000 invånare 61 62 62  
Antal resor/person som har färdtjänsttillstånd 13 13 28  
Antal resor/invånare gjorde med kollektivtrafik 12,75 12,92 17,44  
Nyregistrerade företag, antal/1000 invånare 5,00 4,40   
Invånare 18-80 med bra självskattas 
hälsotillstånd, andel i % 

68 67 65 66 

Tillagade matportioner, 1000-tal, antal 936 926 906 905 
Andel inköpta ekologiska livsmedel, andel i % 15 19 21 26 
Hushållsavfall som återvinns genom 
materialåtervinning, andel i % 

31 29 30 28 

Kostnadstäckningsgrad hushållens avfall, % 100,5 100,7 100,4 101,3 
Kostnadstäckningsgrad vatten och avlopp, % 100,6 100,9 99,1 100,0 
Produktionskostnad, kr/m3 sålt vatten 10,96 11,13 11,69 11,74 
Vägbelysning, kostnad per ljuspunkt 634 620 838 696 

Investeringar 

 

 Budget 2015 (tkr) Budget 2016 (tkr) 

Investeringar totalt 2016, enligt 
beskrivning nedan 

25 240 23 000 

 
Beskrivning 

 

Stöd och service   

IT, reinvesteringar byte vart 4:e år 1 700 

Servrar och SAN m.m. 640 

Skrivare 840 

Nätverk 410 

Övriga investeringar AS400 m.m. 110 

Kost, byte köksutrustning 200 

Maskiner och inventarier 500 

    

Samhällsavdelningen   

Markförvärv 200 

Investeringsreserv 3 200 

Ådalshallen, byte av sportgolv 1 000 

Ådalshallen, byte av vikvägg  300 

Ådalshallen, gymnastikutrustning 100 

Bollstahallen, gymutrustning 150 

Bollstahallen, gymnastikutrustning 100 

Kramfors ridskola, förstudie ridhall 800 

Kramfors teater, brandlarm 500 

Byte bryggor 100 
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Ombyggnad och beläggning av gator och vägar 2 900 

Gång- och cykelvägar, trafiksäkerhetshöjande åtgärder 300 

Bäckgatan 950 

Upprustning rännstensbrunnar 200 

Upprustning torget 1 000 

Område vid Kramforsån 500 

Parker och planteringar 300 

Omläggning och sanering VA-ledningar 3 700 

Överföringsledning till Salteå vattenverk 850 

Ullånger avloppsreningsverk, styr- och reglerutrustning 400 

Ullånger avloppsreningsverk, utbyte av värmesystem 400 

Avloppspumpstationer ombyggnad 350 

Docksta avloppsreningsverk, styr- och reglerutrustning 300 

  23 000 

 




