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1 Inledning  

I inledningen till ”Mål- och resursplan 2021 med planåren 2022-2023”, dnr 

KS 2020/309, anger den politiska majoriteten sina prioriteringar för 

budgetåret 2021.  

Den politiska ledningen är tydlig i sin strävan att balansera nödvändiga 

framtida satsningar med effektiviseringar inom kommunen. I mål- och 

resursplanen anges även ett antal områden som majoriteten valt att satsa 

särskilt på. 

Kommunstyrelsens verksamhetsplan beskriver förvaltningen och dess 

huvuduppdrag, presenterar en kortfattad nuläges- och omvärldsanalys, 

fördelar kommunstyrelsens budgetram samt beskriver målarbetet. 

Nämndens mål och uppdrag utgår från majoritetens prioriteringar samt de 

mål som antagits av kommunfullmäktige för kommande år.  

Verksamhetsplanen innehåller nämndmål, exempel på mått som är viktiga att 

följa och formulerar viktiga uppdrag till förvaltningen.  

 Målstyrning 

Målstyrning är kommunfullmäktiges verktyg att svara upp till de krav 

kommunallagen ställer om god ekonomisk hushållning. Tanken är att en röd 

tråd ska löpa från visionen och kommunfullmäktiges mål ner till enheternas 

aktiviteter. Det ska alltså finnas en tydlig relation mellan det arbete som 

utförs inom de olika nämnderna, de kommunövergripande målen och 

visionen. 

De kommunövergripande målen är utgångspunkt för Kommunstyrelsen, 

Bildnings-, Produktions- och Välfärdsnämnden, när de fastställer sina 

budgetar. Respektive förvaltning utarbetar verksamhetsplaner med mål, mått, 

uppdrag och aktiviteter som utgår från nämndens budget. Därmed skapas en 

röd tråd mellan de överordnade målen i Mål- och resursplanen, nämndernas 

budget och de konkreta aktiviteter som är nödvändiga att utföra i respektive 

verksamhet för att nå de mål som den politiska ledningen fastställt.  

Verksamhetsplanens innehåll blir vägledande för verksamheterna som sedan 

bestämmer vilka aktiviteter de ska genomföra för att bidra till att uppnå 

nämndens mål.  

 Tillitsbaserad styrning 

Styrningen i Kramfors ska präglas av tillit och förtroende till den enskilde 

medarbetaren och förtroende för professionernas verksamhetsnära kunskap 

och erfarenhet. Genom detta arbetssätt ska Kramforsbon vara i fokus och 

helhetssyn uppmuntras. 

Delegationsordningen möjliggör handlingsutrymme och samverkansavtalet 

medbestämmande samtidigt som det finns en tydlighet kring vem som har 

mandat att göra vad. Det ger goda förutsättningar för medarbetarna att 
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påverka sitt arbete och klara sitt uppdrag i sin strävan mot kommunens mål 

och vision. 

 Styrmodell  

Styrmodellen utgår från kommunens vision och tre perspektiv med 

tillhörande kommunövergripande mål: 

 

 

 Utgångspunkter i målarbetet 

De kommunövergripande målen är utgångspunkt för Kommunstyrelsen inför 

fastställande av sin verksamhetsplan. Respektive enhet utarbetar i sin tur 

mått och aktiviteter som utgår från nämndens mål. Förvaltningen och 

verksamheterna ska i sitt arbete utgå från kommunens värdegrund, vision, de 

politiskt satta målen samt de särskilda uppdrag kommunstyrelsen formulerat 

inför 2021. Förvaltningen och verksamheterna ska också utgå från Agenda 

2030, de nationella målen för jämställdhet och de nationella målen för 

folkhälsa. 

 Uppföljning 

Uppföljning av aktiviteter, det pågående arbetet och måluppfyllelse, 

redovisas till kommunstyrelsen i samband med del- och helårsbokslut eller 

när styrelsen så begär. Redovisningen av individbaserad statistik ska där det 

är möjligt redovisas könsuppdelat. En kontinuerlig dialog under året mellan 

verksamhet och nämnd om mål, aktiviteter och uppföljning möjliggör för 

nämnden att förfina den riktning varmed nämnden leder förvaltningens 

arbete.   

 Mått 

Mått är uppgifter som är viktiga att följa över tid eftersom de dels ger en 

indikation på trender men också för att de ger en möjlighet till jämförelser 

med andra kommuner. Individbaserade mått ska där det är möjligt vara 

könsuppdelade. Måtten är inga mål i sig och de innehåller inga exakta 

målvärden utan de ska användas tillsammans med övrig redovisning som 

t.ex. genomförda aktiviteter, genomförda uppdrag och förvaltningens 

bedömning. Sammantaget används detta för att avgöra om målet är nått.   
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Kommunstyrelsen ska, liksom andra nämnder, följa upp de mått som bedöms 

vara av vikt för styrelsens mål och verksamhet. Dessutom har 

kommunstyrelsen som uppgift att följa upp vissa kommungemensamma 

mått. Det gäller främst mått inom medarbetar- och ekonomiperspektiven.   



Kramfors kommun 
Datum 

2020-11-20 
Diarienummer 

KS 2020/559 
Sida 

6(19) 

 

 

2 Nämndens uppdrag 

Kommunstyrelsen leder, styr och samordnar kommunens verksamheter. 

Förvaltningen leds av kommundirektören, tillika förvaltningschef. Med 

ingång från 2019 är kommunstyrelsen byggnadsnämnd, nämnd inom miljö- 

och hälsoskyddsområdet och myndighetsnämnd enligt andra lagstiftningar. 

 

 

 Kommunledningskontoret 

Kommunledningskontoret består av ekonomienheten, HR-enheten, 

administrativa enheten och digitaliseringsenheten. Kommunledningskontoret 

arbetar dels med stödjande processer gentemot kommunens förvaltningar, 

men har också centrala uppdrag och funktioner inom kommunens styrnings- 

och ledningsprocesser.   

 Ekonomienheten 

Ekonomienheten samordnar och driver kommunens budget-, prognos- och 

bokslutsarbete. Enheten ansvarar också för den löpande redovisningen inkl. 

kravverksamhet och kassafunktionen. Enheten ansvarar också för 

kommunens övergripande strategiska ekonomi- och finansieringsfrågor samt 

service, stöd och rådgivning till kommunens övriga enheter. Inom enheten 

finns även kommunens upphandlingsfunktion.  

 Administrativa enheten 

Enheten omfattar kommunens nämndadministration och registratorsfunktion, 

kommunservice och centralarkiv. Ansvaret för kris- och beredskapsfrågor, 

säkerhetsfrågor och informationssäkerhetsfrågor finns också här. Sedan 1 

juli 2020 hör även förvaltarverksamheten hit. 

 HR-enheten 

HR-enheten ansvarar för strategiska HR-frågor så som kommunens 

personalpolitiska och lönepolitiska arbete. Enheten ger konsultativt stöd till 
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kommunens chefer inom hela HR-området utifrån riktlinjer och 

tjänsteföreskrifter såsom exempelvis rekrytering, lönesättningsfrågor, 

introduktion, ledigheter, arbetsmiljö och rehabilitering. HR-enheten ger även 

stöd i förhandlingsfrågor utifrån gällande lagar och avtal. Enheten ansvarar 

också för löneadministrationen och att kommunens medarbetare och 

förtroendevalda ska få rätt lön och ersättning varje månad.  

 Digitaliseringsenheten 

Digitaliseringsenheten tillkom under 2020 och har tre grundläggande 

uppdrag. 

1. Strategisk styrning. 

2. Stödja utvecklingen av digitala tjänster och processorientering. 

3. Vägleda kommunstyrelsen i styrningen av den fortsatta 

bredbandsutbyggnaden. 

Enheten arbetar med  E-tjänsteutveckling, processkartläggningar och 

projektledning. Enheten stöttar verksamheterna i digitaliseringsarbetet men  

har också en roll när det gäller IT-säkerhet. Digitaliseringsenheten är även 

med och arbetar nationellt med SKR/Inera och regionalt med E-samverkan 

och Digitaliseringsrådet.  

 Samhällsavdelningen 

Samhällsavdelningen leder kommunens arbete med att främja 

samhällsutvecklingen i Kramfors kommun och se till att kommunen är en 

attraktiv kommun för olika grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar, 

för företag, besökare och boende, samt att kommunen har ett livskraftigt, 

differentierat och hållbart näringsliv. Arbetet sker i nära samverkan med 

kommunens övriga förvaltningar. I uppdraget ingår att hitta synergier för att 

kunna driva tillväxtarbetet mot uppsatta mål och skapa attraktion och 

utveckling för kommunen med fokus på bästa tillväxt/utveckling för 

Kramfors kommun samt att påverka följande punkter i positiv riktning; 

 Befolkningsutveckling 

 Utbildningsnivå 

 Infrastruktur 

 Sysselsättning 

 Kompetensförsörjning 

 Attraktiva boendemiljöer 

 Stärkt kultur- och friluftsliv 

 

Samhällsavdelningen leds av tillväxt- och näringslivschef och består av tre 

enheter: näringslivs- och utvecklingsenheten, kultur- och fritidsenheten samt 

kommunikation- och kundtjänstenheten. 
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 Näringslivs- och utvecklingsenheten 

Näringslivs- och utvecklingsenheten arbetar utifrån fem huvudområden; 

stärkt företagsklimat, landsbygds- och ortsutveckling, samhällsplanering, 

livsmiljö samt buss, bil- och spårbunden trafik. Enheten har även en 

samordnande och uppföljande roll gällande folkhälsa, jämställdhet, 

våldsbejakande extremism, barnkonventionen, ungdomsdemokrati, 

nationella minoriteter inkl. finskt förvaltningsområde, brottsförebyggande 

arbete, våld i nära relationer samt asylmottagning/integration. 

 Kultur- och fritidsenheten  

Kultur- och fritidsenhetens huvudområden är livsmiljö (skapa förutsättningar 

för goda livsvillkor), att främja ett brett kultur- idrotts- och föreningsliv samt 

friluftslivs- och besöksnäringsutveckling. 

 Kommunikation- och kundtjänstenheten  

Kommunikation- och kundtjänstenhetens huvudområden är kommunens 

övergripande kommunikation, strategiskt varumärkesarbete och grafisk 

profil. Enheten ansvarar även för kriskommunikation, samhällsvägledning 

samt mobiltelefonsupport till kommunanställda. 

 Miljö- och byggavdelningen 

Miljö- och bygg ansvarar för kommunstyrelsens myndighetsuppgifter, 

samordnar och utvecklar kommunens geografiska informationssystem, 

(GIS), och har energirådgivning.  

Avdelningen är indelad i fyra arbetslag. 

Arbetslag bygg jobbar med bygglov och bygganmälan, gör detaljplaner samt 

har tillsyn enligt plan- och bygglagen (”svartbyggen”, hissar mm). 

Arbetslaget har också tillsyn och prövning om strandskydd. 

Arbetslag livs/hälsa gör kontroll enligt livsmedelslagen samt  tillsyn – och 

prövning i hälsoskyddsärenden enligt miljöbalken och en del annan 

speciallagstiftning. Arbetslaget jobbar också med tillsyn och prövning enligt 

alkohol- och tobakslagstiftningen. 

Arbetslag miljö jobbar till största delen med tillsyn och prövning enligt 

miljöbalken. Även här finns en del speciallagstiftning. Arbetslaget har också 

ansvar för tillsyn på ovårdade hus och tomter samt nedskräpning.  

Arbetslag administration. Förutom de rena administrativa uppgifterna har 

arbetslaget ansvar för den offentliga ventilationskontrollen enligt plan och 

bygglagen samt adressättning av fastigheter.  

GIS-samordnaren och energirådgivaren jobbar övergripande för hela 

kommunen.  
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3 Nuläges- och omvärldsanalys 

När verksamhetsplanen för 2021 skapas befinner sig Kramfors, liksom större 

delen av kommunsverige, i ett ansträngt läge.  

Den problematiska situationen beror på den demografiska utvecklingen i 

kommunen som innebär att kostnader ökar i en snabbare takt än de 

kommunala intäkterna. Det finns ett gap mellan framtida intäkter och 

kostnader som får stora konsekvenser för den kommunala organisationen. 

Klyftan mellan behov och tillgångar orsakar bland annat ett omfattande 

effektiviseringsbehov för den kommunala verksamheten.  

Vidare konstaterar vi att försörjningsbördan är betydligt högre i Kramfors än 

för Sverige som genomsnitt. En hög/stigande försörjningskvot får på sikt 

negativa effekter på kommunens ekonomi. 

Situationen har ytterligare försvårats genom Coronapandemin. Hur 

pandemin kommer att påverka kommunernas verksamhet och ekonomi på 

längre sikt är oklart och en totalbild av pandemins följder kommer att vara 

möjlig att se först om några år. 

Kommunens ekonomi 2020 prognostiserar med ett resultat i budgeterad nivå 

15 mnkr. Det är tack vare den kompensation kommunerna har fått på grund 

av minskade skatteintäkter och ersättning för extrakostnader på grund av 

Covid-19.  Skatteunderlagstillväxten  är svag och hamnar på knappt 2%  

2020 och försämras ytterligare för 2021 till 1,5%. Arbetade timmar är viktigt 

för skatteunderlagets tillväxt och den återhämtningen kommer ta ända till 

2024 på grund av den svaga konjunkturen.  

För kommunstyrelsen har 2020 inneburit ett år med snabba svängningar och 

omställningar. Samtliga verksamheter har på olika sätt blivit utmanade och 

tvingade att anpassa arbetssätt och processer utifrån nya utmaningar. På det 

viset har Coronapandemin understrukit behovet av smarta, digitala lösningar 

och flexibla arbetssätt. Nödvändigheten av förändring och utveckling är 

tydligare än någonsin.  

För kommunstyrelsens verksamheter gäller det att finna nya sätt för att 

stödja kärnverksamheterna effektivt, samt fortsätta anpassa och utveckla de 

egna processerna utifrån en alltmer utmanande situation. 
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4 Nämndens mål 

 Perspektiv Kramforsbon 

 

Kommunövergripande mål Kommunstyrelsens mål 

En god verksamhet med effektiva 

processer 

En god livsmiljö 

 

Målet En god livsmiljö innefattar en kommun där olika grupper av kvinnor 

och män, icke-binära, flickor och pojkar, känner sig trygga i sin vardag och 

kan ta del av service, kultur, fritidsaktiviteter och mötesplatser. En god 

livsmiljö ger möjligheter för social sammanhållning, integration, trygghet, 

rekreation och fysisk aktivitet.  

En god livsmiljö innebär också ett samhälle där alla har förutsättningar till 

god hälsa, vilket är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet 

att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. 

Barn och ungdomar i Kramfors mår bra, känner delaktighet och har 

inflytande.  

Kommunens kommunikationer är goda och hållbara. Kramfors är ett 

attraktivt alternativ för företag, besökare och människor som vill leva och 

arbeta här. 

 Uppdrag kopplade till perspektivet under 2021 

Förebyggande insatser för barn och unga 

Arbetet med att utveckla formerna för ett nytt förebyggande arbete gällande 

barn och unga som hamnat i eller riskerar att hamna i någon form av 

utsatthet är särskilt prioriterat. Sedan tidigare finns projektet Framtid 

Kramfors (vars syfte är att stärka ekonomisk och social utveckling i 

landsbygdskommuner med socioekonomiska utmaningar) som finansieras 

med externa medel och för 2021 så ska arbetet förstärkas genom en extra 

satsning på 1 miljon kronor. Kommunstyrelsen har det övergripande och 

samordnande ansvaret. 

1. Samhällsavdelningen ges i uppdrag att göra en översyn av 

projektorganiseringen och föreslå konkreta åtgärder i 

kommunstyrelsens verksamhet som långsiktigt leder till bättre 

uppväxtvillkor som stärker en ekonomisk och social utveckling för 

barn och unga i Kramfors kommun. 

Kultur för alla barn 

Alla elever som går ut årskurs 6 ska ha tagit del av en föreställning på en 

större scen. För ändamålet har kommunstyrelsen fått 100 000 kronor extra 

2021.  
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2. Kultur- och fritidsenheten ges i uppdrag att planera för och verkställa 

satsningen samt i slutet av verksamhetsåret utvärdera genomförda 

aktiviteter för att nå målet. 

Föreningsstöd 

Föreningar tar generellt ett stort samhällsansvar och bidrar på många sätt till 

folkhälsan, en meningsfull fritid och ett rikt liv. Under Coronakrisen har 

många föreningar bidragit på ett förtjänstfullt sätt men samtidigt har 

föreningslivet i stort drabbats ekonomiskt genom uteblivna intäkter och 

begränsade möjligheter att faktiskt bedriva verksamhet. Kommunfullmäktige 

har prioriterat detta och satsar 1 miljon kronor till extra föreningsstöd för 

2021. 

3. Kultur- och fritidenheten ges i uppdrag att skyndsamt utarbeta 

riktlinjer för hur stödet ska utformas och ett regelverk för hur det ska 

sökas.  

4. Kultur- och fritidenheten ges även i uppdrag att genomföra en 

kartläggning av hur kommunens föreningsliv fungerar och föreslå 

vilken stöttning de behöver framgent för att kunna verka och 

utvecklas. 

Samhällsutveckling 

Bygget av framtidens Kramfors kommun är en viktig och prioriterad fråga 

där det är väsentligt att hela kommunen inkluderas och att det praktiska 

arbetet görs i samverkan med olika intresseföreningar och näringslivet. 

Kommunfullmäktige har prioriterat detta och satsar 1,5 miljoner kronor för 

ändamålet under 2021.  

5. Samhällsavdelningen ges därför i uppdrag att utarbeta en 

Tillväxtstrategi som tydliggör och konkretiserar kommunens 

långsiktiga utvecklingsarbete. Den ska kopplas till Agenda 2030, 

Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi (RUS), Vision 2031, 

valda delar av kunskapsplattformen från Kairos Future samt 

kommunens varumärke. Innehållet i strategin ska tydligt peka ut 

kommunens riktning och prioriteringar kopplat till 

utvecklingsområden som; 

 Befolkningsutveckling 

 Utbildningsnivå 

 Infrastruktur 

 Sysselsättning 

 Kompetensförsörjning 

 Attraktiva boendemiljöer 

 Stärkt kultur- och friluftsliv 

 Social integrering 
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6. Samhällsavdelningen ska utarbeta ett särskilt förslag till hur de 

avsatta medlen ska användas. Förslaget ska presenteras för 

kommunstyrelsen senast i april.  

7. Samhällsavdelningen ska arbeta fram en handlingsplan för utökad 

service vid besökspunkter som har hög beläggning sommartid. I 

arbetet ska möjligheterna för unga att få sommarjobb särskilt beaktas. 

8. Samhällsavdelningen ska arbeta fram förslag till projektdirektiv och 

projektplan som reglerar hur arbetet med översiktsplanen som ska 

bedrivas. 

Digitalisering 

Den demografiska utvecklingen utmanar svensk välfärd men den digitala 

tekniken ger verktyg som kan effektivisera och skapa möjlighet till fortsatt 

hög kvalitet i välfärdsuppdraget. Kommunfullmäktige har prioriterat detta 

och avsatt 500 000 kronor för att förstärka satsningen. 

9. Digitaliseringsenheten ges i uppdrag att stödja utvecklingen av 

digitala verktyg och processer kopplat till den regionala digitala 

agendan (REDA). Digitaliseringsenheten ska till kommunstyrelsen i 

januari lämna en redovisning av planerade aktiviteter. 

 

Företagsklimat 

Kramfors kommun ser ett brett och väl fungerande näringsliv som en 

förutsättning för utveckling och fungerande välfärd. Kommunen har under 

många år bedrivit ett aktivt näringslivsbefrämjande arbete men trots detta så 

har Kramfors ofta fått dåliga omdömen och blygsamma placeringar i svenskt 

näringslivs årliga enkätundersökning med tillhörande kommunrankning. I 

början av 2020 enades parterna i näringslivsrådet om en gemensam målbild 

att Kramfors kommun ska ha ”Västernorrlands bästa företagsklimat år 

2025”.   

10. Samhällsavdelningen ges utifrån ovanstående målbild i uppdrag att 

organisera ett kommungemensamt projekt med utgångspunkt i 

”Malins fyra punkter” och som sträcker sig fram till 2025.  

 Exempel på mått tillhörande perspektivet 

  

Befolkningsutveckling Folkhälsomått  

Arbetslöshet och sysselsättning Nyttjande av kultur- och 

fritidsanläggningar 

Tillgång till bredband Näringslivets utveckling 

Brottsstatistik Kollektivtrafik 

Olycksstatistik Besöksnäring 
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 Perspektiv medarbetare 

 

Kommunövergripande mål Kommunstyrelsens mål 

En attraktiv arbetsgivare med 

delaktiga och professionella 

medarbetare. 

En attraktiv arbetsgivare med 

delaktiga och professionella 

medarbetare. 

 

 Uppdrag kopplade till perspektivet under 2021 

Medarbetarna är kommunens viktigaste resurs och nyckeln till att vi kan 

uppnå våra mål. Utöver ordinarie verksamhet beslutar kommunstyrelsen om 

5 särskilda uppdrag som utgår från de prioriteringar som Kommun-

fullmäktige gjort i Mål- och resursplanen.  För arbetet avsattes 800 000 kr.  

1. Implementera det personalpolitiska programmet i hela 

organisationen. 

2. Upprätta en handlingsplan och initiera försöksverksamhet för 

minskande sjuktal. 

3. Upprätta en handlingsplan och initiera aktiviteter som styr upp 

arbetet med att få tryggare anställningar och bättre 

anställningsvillkor. 

4. Upprätta en handlingsplan för att stödja verksamheten i att utveckla 

samverkansarbetet med utgångspunkt från samverkansavtalet.  

5. Se över arbetet för att stötta och utveckla chefer och ledare.   

 Exempel på mått tillhörande perspektivet  

Kommunövergripande mått 

Kommunstyrelsen bevakar och följer upp ett antal mått för 

kommunfullmäktiges räkning och redovisar dem uppdelat på kön där det är 

möjligt, i delårsrapporter och årsredovisning. 

Måttet sjukfrånvaro i procent följs månatligen och är en viktig del i 

kommunens kvalitetsarbete inom medarbetarperspektivet. HME-måtten 

tillhör en modell och enkät som tagits fram av Sveriges kommuner och 

regioner (SKR) tillsammans med Rådet för främjande av kommunala 

analyser (RKA). Enkäten ”Hållbart medarbetarenengagemang” (HME) 

används för att utvärdera och följa upp medarbetarnas åsikter och består av 

nio frågor fördelade på tre områden: motivation, ledarskap och styrning. 

Kramfors kommun genomför enkäten årligen och har därigenom ett 

långsiktigt och stabilt underlag för jämförelse och analys. Mått på kvinnors 

lön i förhållande till männen används för analys och är en del i arbetet för 

jämställda löner.  
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Kommunövergripande mått 

Sjukfrånvaro 

HME Motivation 

HME Ledarskap 

HME Styrning 

Kvinnors lön som andel av mäns lön, kommunalt anställda 

Anställningsformer 

 

Kommunstyrelsens mått 

För den egna förvaltningens verksamhet bevakar och följer 

Kommunstyrelsen upp följande mått. De redovisas i kommundirektörens 

rapporter, kommunstyrelsens delårsrapporter och i årsredovisningen. 

 

Kommunstyrelsens mått  

Sjukfrånvaro  

HME Motivation 

HME Ledarskap 

HME Styrning 
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 Perspektiv ekonomi 

 

Kommunövergripande mål Kommunstyrelsens mål 

En ekonomi i balans. En ekonomi i balans. 

 

 Uppdrag kopplade till perspektivet under 2021 

Utöver ordinarie verksamhet beslutar kommunstyrelsen om 3 särskilda 

uppdrag som utgår från prioriteringarna i Mål- och resursplanen. 

1. Upprätta en ny riktlinje för ekonomistyrning för långsiktig God 

ekonomisk hushållning.  

2. Upprätta en rutin som beskriver hur processen med framtagande av 

mål- och resursplanen ser ut och som tydliggör vilka underlag som 

arbetet grundar sig på.  

3. Utarbeta en långsiktig investeringsplan.  

 Exempel på mått tillhörande perspektivet  

Kommunövergripande mått 

Kommunstyrelsen bevakar och följer följande mått för kommunfullmäktiges 

räkning och redovisar dem i delårsrapporter och årsredovisning. 

 

Kommunövergripande mått  

Resultat av skatteintäkter och generella statsbidrag 

Soliditet 

Skuldsättningsgrad 

Självfinansieringsgrad avseende investeringar 

 

Kommunstyrelsens mått 

För den egna förvaltningens verksamhet bevakar och följer 

Kommunstyrelsen upp följande mått. De redovisas i kommundirektörens 

rapporter, kommunstyrelsens delårsrapporter och i årsredovisningen. 

 

Kommunstyrelsens mått 

Budgetföljsamhet  

Prognossäkerhet  
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5 Planer 

 Den interna kontrollen 

Kommunstyrelsens plan för internkontroll ska upprättas i eget dokument, 

fastställas den 26 januari 2021 och följs upp i del- och helårsbokslut. 

 Plan för livsmedelskontroll 

Inför varje år görs en planering av livskontrollen utifrån risk, nationella och 

egna mål och projekt, erfarenheter från tidigare kontroller och resurser. 

Planen med tillhörande dokument fastställs i samband med beslut om 

verksamhetsplan men redovisas som bilagor. 
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6 Detaljbudget 
 

Budget 

2020 

Grund-

budget  

2021 

Extra 

satsning 

Summa 

2021 

36001    Kommunfullmäktige 963 925 
 

925 

36002    Kommunstyrelse 4 091 4 225 
 

4 225 

36003    Valnämnd 51 50   50 

36201    Administration 9 177 10 450   10 450 

36203    Digitalisering   2 500 500 3 000 

36204    Ekonomi 38 532 39 250   39 250 

36205    HR 11 754 11 750 800 12 550 

36401    Näringsliv & utveckling 63 740 63 740 2 500 66 240 

36402    Kultur och Fritid 30 072 29 300 1 100 30 400 

36403    Kommunikation och 

kundtjänst 

8 304 7 300   7 300 

36409    Chef - Samhällsavdelning 3 826 1 860   1 860 

366        Miljö- och bygg 9 015 8 900   8 900 

369        Kommundirektör 11 373 11 200   11 200 

Summa - 

Kommunledningsförvaltningen 

190 898 191 450 4 900 196 350 

Extra satsningar i mål- och 

resursplanen 2021 som påverkar 

kommunstyrelsen 

        

Kultur för barn 
 

  100   

Föreningsstöd 
 

  1 000   

Förebyggande insatser för barn och 

unga 

  1 000  

Ortsutveckling 
 

  1 500   

Digitalisering 
 

  500   

Attraktivare arbetsgivare och lägre 

sjuktal 

  800  
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7 Investeringar 

I kommunstyrelsens investeringsbudget för 2021 så satsas 1 750 000 kr på 

Kultur- och fritidssektorn med en fördelning enligt nedanstående tabell. För 

inventarier som möbler, inredning, AV-teknik mm finns inget specificerat 

belopp utan det finns en så kallad investeringsreserv som uppgår till  

1 250 000 kr och i den ingår inventarierna.  

Kultur- och fritid  
Flogstabadet 200 000 kr    

Ådalshallen 650 000 kr     

Kramfors IP 200 000 kr     

Ådalshallen 200 000 kr    

Hiss till Latbergshallen 350 000 kr    

Gymnastikutrustning Ådalshallen 150 000 kr    

 1 750 000 kr    

  

Inventarier och investeringsreserv 1 250 000 kr    

  

Summa: 3 000 000 kr    

 

I nedanstående tabell redovisas kortfattat vad investeringen avser och 

motivet. 

Kultur och Fritid   Beskrivning Kommentar om 

driftskostnader 

Flogstabadet  Flogstabadet är en 

anläggning som är sliten och 

det krävs insatser på både 

kort och lång sikt. Kortsiktigt 

så måste en del utrustning 

kring reningen uppdateras 

och vi måste också förbättra 

utemiljön för våra 

besökare.    

Kostnaderna för utbyte av 

komponenter i reningen 

kommer att minska 

driftkostnaderna.  

Ådalshallen  Byte av fönster i Sporthallen. 

Anläggningen är 50 år och 

fönsterna i sporthallen och 

har gjort sitt. Ådalshallen är 

en central anläggning och 

behöver kontinuerligt 

underhåll och upprustning 

för att fortsätta vara attraktiv 

Minkar energikostnaderna 

avsevärt.  
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Kramfors IP  En del av maskinparken är 

sliten och behöver bytas ut. 

  

Ådalshallen   Förbättra arbetsmiljön i 

reningsdelen av simhallen. 

Genomförd utredning visar 

att det finns brister och som 

föranleder ytterligare 

utredningar. Dock finns 

arbetsmiljöåtgärder som 

måste åtgärdas omgående. 

 

Hiss till 

Latbergshallen  

Kramfors kommun har fått 

ett medborgarförslag och 

upprepade önskemål från 

besökare att tillgängligheten i 

Latbergshallen måste 

förbättras. En hiss medför 

möjligheter att alla ska kunna 

ta sig upp i cafeterian och ut 

på läktaren. 

 

Gymnastikutrustning 

Ådalshallen  

Gymnastikutrustningen i 

Ådalshallen är föråldrad, 

sliten och behöver 

uppdateras och bytas ut.    

  

 


