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§ 138 Dnr KS 2018/14 

Information 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beslut 

Lägga informationenen med godkännande till handlingarna. 

Ärendet  

Ann-Cathrin Granbäck, kommunikatör, Ann-Christine Borja, kommunikatör 

och Katarina Lundholm, webbutvecklare informerar om förslag på 

kommunens nya grafiska identitet. 
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§ 139 Dnr KS 2018/713 

Organisering från och med 2019-01-01 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beslut 

Fastställa ny organisering i enlighet med förslaget att gälla från 2019-01-01. 

Ärendet 

I en organisation av Kramfors kommuns storlek och omfattning pågår 

ständigt en process med att förändra och försöka anpassa organiseringen till 

de behov som finns. Just nu snurrar dock hjulen lite fortare än vad som är 

vanligt och det har flera orsaker. Den främsta är att det funnits en politisk 

ambition att se över nämndernas uppdrag och inriktning inför kommande 

mandatperiod.  

Bakgrund – Politisk organisering 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-10-11 att uppdra till 

kommunchefen att belysa konsekvenser och möjligheter med en förändrad 

politisk organisation (förändrad nämndstruktur). Uppdraget 

återrapporterades till KSAU, 2017-02-07, som då beslutade att lägga 

rapporten till handlingarna.  

Under sommaren 2017 uppdaterades rapporten i vissa delar och KSAU 

beslutade 2017-08-24, § 111 att formellt remittera rapporten till de politiska 

partier som finns representerade i Kramfors kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-18 § 163 dnr KS 2016/545 om en 

förändrad politisk organisation. I detta beslut uppdrogs det till 

Kommunstyrelsen att komma med förslag till nya reglementen för 

kommunstyrelsen och övriga nämnder. 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-25 § 86 dnr KS 2018/316 att anta 

nytt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder att börja gälla från 

och med 2019-01-01 samt att uppdra till kommunstyrelsen att besluta om hur 

tjänstemannaorganisationen behöver ändras med utgångspunkt från 

reglementet. 
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Processen var dock inte färdig med det och kommunfullmäktige beslutade 

2018-11-26 dnr KS 2018/669 om ytterligare förändringar som finns 

inarbetade i det reglemente som gäller från 2019-01-01. 

Nämnder 

Den politiska organiseringen från årsskiftet framgår av bilden nedan. 

 

Organisering utifrån nya reglementen 

Nämndernas uppdrag beskrivs i reglementet och en konsekvens av 

förändringen är att organiseringen av tjänstpersoner i förvaltningar och 

underliggande organisationsdelar måste anpassas till den nya ordningen. 

Enligt gällande delegationsordning punkt 17.1 har kommunstyrelsens 

arbetsutskott att besluta om ny eller förändrad organisation som berör 

förvaltning eller avdelning/område/verksamhetsnivå. 

Förändrad organisation som berör enhetsnivå beslutas av förvaltningschef 

men av pedagogiska skäl redovisas enhetsnivån, i vart fall delvis i ärendet. 

Normalt redovisas såväl nuvarande organisering som förslag till ny 

organisering i den här typen av ärenden men den här gången görs ett 

undantag eftersom förslaget är omfattande och berör samtliga förvaltningar. 

För att begränsa ärendet redovisas endast hur det nya förslaget ser ut.   

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen får nya ansvarsområden från miljö- och byggnämnden så 

som prövning och tillsyn/kontroll, GIS, namnfrågor, belägenhetsadresser, 

trafiknämndsuppdraget mm.   

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelse Produktionsnämnd Bildningsnämnd Välfärdsnämnd 

Revision Överförmyndarnämnd 

Valnämnd 
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Den så kallade ”allmänkulturen” (inte bibliotek och kulturskola) flyttas till 

kommunstyrelsen. Syftet är att stärka områdets betydelse som en del i 

samhällsutvecklingen och genom en strategisk samverkan mellan näringsliv, 

fritid, turism och kultur stärka arbetet med samhällsutvecklingen i 

kommunen. 

Integration och ansvar för bosättningsfrågor kopplat till detta blir ett ansvar 

för kommunstyrelsen. 

Kommunledningsförvaltningen föreslås få nedanstående organisering och 

förvaltningschefen, tillika kommundirektören, får med detta fem 

underställda chefer inom förvaltningen. Till detta tillkommer tre 

förvaltningschefer samt vissa specifika uppgifter för de som är VD i de 

helägda kommunala bolagen. 

 

Produktionsnämnden 

Den nya nämnden får ansvarsområden från kommunstyrelsen så som VA, 

renhållning, fastigheter, lokaler, gata/park, kostfrågor och IT-drift.  

Produktionsförvaltningen föreslås få nedanstående organisering och 

förvaltningschefen får med detta tre underställda avdelningschefer.  

Kommunledningsförvaltning 

1 kommundirektör  
tillika förvaltningschef 

Kommunledningskontor 

Leds av kommundirektör 

Ekonomi 

Ekonomichef 

HR 

HR-chef 

Administration 

Administrativ chef 

Samhällsavdelning 

1 avdelningschef 

Kommunikation/ 

Kundtjänst 

1 enhetschef 

Näringsliv- och 
utveckling 

1 enhetschef 

Fritid 

1 enhetschef 

Miljö- och byggavdelning 

1 avdelningschef 
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Bildningsnämnden 

Bildningsnämnden tillförs ansvaret för kommunala arbetsmarknadsinsatser, 

kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, särskild 

utbildning för vuxna (SUV), svenska för invandrare (SFI) och 

eftergymnasial utbildning.  

Bildningsförvaltningen föreslås få nedanstående organisering och det som är 

nytt är att gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och 

arbetsmarknad bildar ett gemensamt verksamhetsområde som leds av en 

verksamhetschef.  

Förvaltningschefen får med detta tre underställda verksamhetschefer samt ett 

antal mindre verksamheter som rapporterar direkt. 

 

Produktionsförvaltning 

1 förvaltningschef 

Kostavdelning 

1 avdelningschef 

KÖK 

1 enhetschef 

KÖK 

1 enhetschef 

IT -avdelning 

1 avdelningschef 

Teknisk avdelning 

1 avdelningschef 

Avfall 

1 enhetschef 

Gata/Park 

1 enhetschef 

VA-verk 

1 enhetschef 

VA-drift 

1 enhetschef 

Bildningsförvaltning 

1 förvaltningschef 

Förskola 
Central administration 

1 verksamhetschef 

21 förskolor (44 avd.) 
5 förskolechefer 

Grundskola, förskoleklass, 
fritidshem och grundsärskola 

1 verksamhetschef 

10 grundskolor  
1 grundsärskola  och 

gymnasiesärskola  
8 rektorer  

Gymnasieskola, 
gymnasiesärskola, 
vuxenutbildning, 
Arbetsmarknad 

1 verksamhetschef 

Gymnasiet 
Vuxenutbildningen 
YH - Höga Kusten 

Arbetsmarknadsenheten 
Träakademin 

3 rektorer, 2 enhetschefer 

Verksamheter direkt under 
förvaltningschef 

Central elevhälsa 
Folkbibliotek 
Kulturskolan 

2 enhetschefer,  
1 bibliotekschef 
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Välfärdsnämnden 

Välfärdsnämnden tillförs ingen ny verksamhet. Verksamhetsområdet VIA 

lämnar förvaltningen. Förvaltningschefen får med detta tre underställda 

verksamhetschefer samt två avdelningschefer som rapporterar direkt. 

 

 

Ekonomi och finansiering 

Förslaget bedöms vara kostnadsneutralt i relation till nuvarande 

organisering. Budget för de nya nämnderna 2019 har ändrats i enlighet med 

de nya ansvarsområdena utifrån principen att såväl överskott som underskott 

följer med till den mottagande nämnden. Bedömningen är dock att 

ändringarna skapar förutsättningar för samordnings- och 

effektiviseringsvinster.  

Måluppfyllelse 

Förändringen görs för att åstadkomma bättre styrning och ledning.   

Välfärdsförvaltning 

1 förvaltningschef 

Stöd, vård och omsorg 

1 verksamhetschef 

19 enhetschefer 

Utredning och förebyggande insatser 

8 hemtjänstgrupper 

5 SÄBO 

1 korttidsboenden 

Dagverksamhet 

Bemanning och planering 

 

Individ och familjeomsorg 

1 verksamhetschef 

4 enhetschefer 

Barn, unga familj 1 

Barn, unga familj 2 

Utredning och Insatser till vuxna 

Ensamkommande barn 

Funktionsstöd 

1 verksamhetschef 

9 enhetschefer 

12 Gruppbostäder 

3 Serviceboenden 

1 Korttidsboende 

Daglig verksamhet 

Personlig assistans 

Administration och information 

1 avdelningschef 

Kvalitetsledning och hälsa 

1 avdelningschef 

2 enhetschefer 
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Samråd och riskbedömning 

Ärendet är komplext och förändringarna har processats fram under lång tid. I 

praktiken från 2016-10-11 när KSAU beslutade om utredningsuppdraget. 

Information har lämnats löpande såväl muntligt som skriftligt och de olika 

beslut som fattats har kommunicerats såväl externt som internt. 

Från senvåren 2018 och framåt har fokus legat på de delar som berör 

enskilda medarbetare eller hela organisatoriska enheter. Frågan har 

diskuterats på arbetsplatsträffar och ärendet är behandlat i samverkan med de 

fackliga organisationerna. Det samlade och slutgiltiga förslaget förhandlades 

på centrala samverkansrådet 2018-11-20. 

Riskbedömningar har gjorts.   

Beslutsunderlag 

Reglementen för kommunstyrelsen och övriga nämnder, KS 2018/669 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 

HR 

Revisionen 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(11) 

Sammanträdesdatum 

2018-12-04 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 140 Dnr KS 2018/788 

Ansökan om medel för LONA-projekt i Norabygden 

Slutlig beslutsinstans 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beslut 

1. Anöska om medel för ett LONA-projekt i Norabygden. 

2. Vid beviljat projekt medfinansierar Kramfors kommun med 

maximalt 300 000 kronor fördelat över tre år. Medel tas ur 

samhällsavdelningens budget.  

3. Samhällsavdelningen ges i uppdrag att leda och samordna projektet.   

Ärendet 

Kramfors kommun har tillsammans med Norabygden under 2018 kartlagt 

och inventerat olika besöksmål i bygden. Ett arbete som har skett genom en 

förstudie som har finansierats med medel för lokala naturvårdssatsningar 

(LONA).  

Syftet med ansökan om medel från LONA är att förverkliga ambitionerna 

med förstudien. Det handlar om att genomföra konkreta insatser för att fler 

ska upptäcka Norabygdens natur- och kulturvärden och fler ska kunna utöva 

ett aktivt friluftsliv.  

Ekonomi och finansiering 

LONA ger möjlighet att genomföra naturvårdsprojekt med upp till 50 

procent i statligt bidrag. Detta skulle möjliggöra ett projekt med en budget på 

minst 600 000 kronor om Kramfors kommun medfinansierar med totalt 

300 000 kronor. Medel tas ut samhällsavdelningens budget och fördelas 

mellan åren 2019-2021.  

Utöver Kramfors kommuns medfinansiering tillkommer lokala medel från 

Norabygden, vilka kan bestå av både kontanta medel och arbetad tid. Dessa 

medel växlas upp på samma sätt som Kramfors kommuns medfinansiering. 
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Måluppfyllelse 

Både i Vision 2031, Viljeinriktningen för mandatperioden 2016-2019 och 

Översiktsplan 2013 lyfts betydelsen av att skapa förutsättningar för ett 

långsiktigt hållbart samhälle. Ett samhälle som vi formar tillsammans.  

Höga kusten är en unik plats där förutsättningarna är goda för att skapa en 

attraktiv boendemiljö och en besöksnäring som växer fram i samklang med 

områdets natur- och kulturvärden. För att nå dit är dialogen betydelsefull 

samt den lokala kunskapen om hur en plats bör utvecklas. Något som har 

varit bärande delar i framtagandet av underlaget till ansökan. 

En tillgänglig och lockade livsmiljö bidrar till att uppnå befolkningsmålet för 

Kramfors kommun – 20 000 invånare år 2031. 

Samråd 

Samhällsavdelningen har tillsammans med representanter från Norabygden 

arbetat fram ett underlag till en projektansökan för ett LONA-projekt. Flera 

föreningar har medverkat i framtagandet av materialet.  

Beslutet skickas till 

Samhällsavdelningen 

 

 


