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1 Inledning  

I ”Budget 2020 med planåren 2021-2022”, dnr 2019/146, anger 

budgetberedningen sina prioriteringar för att säkerställa den välfärd som 

gemensamt byggts upp i Kramfors.  

Förändringsresan när det gäller modellen för hur kommunen leds och styrs 

fortsätter. Styrningen ska vara enkel, tydlig och baserad på tillit. 

Professionen ska frigöras till förmån för kärnverksamheterna och 

administrativa pålagor minskas. Ansvar för budgetdisciplin ska finnas i alla 

led. 

Varje nämnd ska årligen anta en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen ska 

innehålla nämndmål som baseras på de kommunövergripande mål som 

kommunfullmäktige slagit fast i kommunens budget i juni.  

 Tillitsbaserad målstyrning 

Målstyrning är kommunfullmäktiges verktyg att svara upp till de krav 

kommunallagen ställer om god ekonomisk hushållning. Målstyrningens 

innehåll beskrivs och beslutas årligen i kommunens budget. Resultaten i 

målstyrningen följs upp i kommunens delårsredovisning och årsredovisning.  

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.  

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 och det fackliga samverkansavtalet om 

medbestämmande möjliggör handlingsutrymme samtidigt som det finns en 

tydlighet kring vem som har mandat att göra vad. Det ger goda 

förutsättningar för medarbetarna, professionen, att påverka sitt arbete och 

klara sitt uppdrag i sin strävan mot kommunens mål och vision. 

Modern forskning1 om att leda och styra komplexa organisationer visar att 

det handlar om att leda med öppen hand, att backa från detaljstyrning och 

istället bygga systemledning. Verksamheterna måste på enhetsnivå själva få 

makt över sina lösningar. De måste kunna forma arbetet i dialog och 

använda data för att se hur det går i deras strävan att nå de övergripande 

målen, att arbeta tillsammans med brukare och anhöriga för att förbättra 

verksamheten. Det innebär att skapa dialog och bemyndigande av främst 

brukare och invånare, men även med medarbetare och intressenter. När det 

fungerar kan den övre linjen se mönster av saker att förbättra och hjälpa 

                                                      
1 Klara Palmberg Broryd: ”Complexe adaptive systems as metaphors for organizational 

management” 
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enheterna att bli duktigare. Arbetet kan fokusera på vad som är nödvändigt, 

möjligt och önskvärt. Att uppnå de politiska intentionerna! 

 Styrmodell  

Styrmodellen utgår från fyra perspektiv: 

 Kramforsbon, vad invånarna förväntar sig av oss, att göra rätt saker 

 Processer, vilka våra interna processer är, att göra saker rätt 

 Medarbetare, hur vi kan förbättra oss, vilka möjligheter vi har för ett 

effektivt arbete 

 Ekonomi, vad uppdragsgivarna förväntar sig av oss, en ekonomi i balans 

 

 Utgångspunkter i målarbetet 

De kommunövergripande målen är utgångspunkt för Kommunstyrelsen inför 

fastställande av sin budget med mål. Respektive avdelning och enhet  

utarbetar i sin tur mått och aktiviteter som utgår från nämndens budget. 

Förvaltningen/verksamheterna ska i sitt arbete utgå från kommunens 

verksamhetsidé, värdegrund, vision, samt de intentioner som framgår av de 

politiskt satta målen.  

 Uppföljning 

Uppföljning av aktiviteter, det pågående arbetet och måluppfyllelse, 

redovisas till kommunstyrelsen i samband med del- och 

helårsbokslut/verksamhetsberättelse eller när styrelsen så begär. En 

kontinuerlig dialog under året mellan verksamhet och nämnd om mål, 

aktiviteter och uppföljning möjliggör för nämnden att förfina den riktning 

varmed nämnden leder förvaltningen/verksamheternas arbete.   
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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 och 

administrativa enheten. 

 Ekonomienheten 

Ekonomienheten samordnar kommunens budget-, prognos- och 

bokslutsarbete samt 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 bland annat kommunens nämndadministration och 

registrator, kommunservice och centralarkiv. Ansvaret för kris- och 

beredskapsfrågor, säkerhetsfrågor och informationssäkerhetsfrågor ligger 

också här. Hit hör också överförmyndarnämndens administration. 

 HR-enheten 

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

personalpolitiska och lönepolitiska arbete. Enheten ger konsultativt stöd till 

kommunens chefer inom hela HR-området utifrån riktlinjer och 

tjänsteförskrifter såsom exempelvis rekrytering, lönesättningsfrågor, 
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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.  

 Samhällsavdelningen 

Samhällsavdelningen uppdrag är att samordna och driva strategiska 

utvecklingsfrågor som leder till en långsiktig hållbar samhällsutveckling. 

Avdelningen leds av tillväxt- och näringslivschef och består av tre enheter 

som i sin tur leds av enhetschefer; näringslivs- och utvecklingsenheten, 

kultur- och fritidsenheten samt kommunikation- och kundtjänstenheten. 

Avdelningens huvudområden är samhällsutveckling (inklusive 

landsbygdsutveckling), livsmiljö, (inklusive allmänkultur), 

befolkningsutveckling, kompetensförsörjning, bostadsförsörjning, 

infrastruktur, företagsklimat, besöksnäring, samhällsvägledning och 

kommunikation. Inom samtliga områden arbetas med hållbarhet, kultur, 

jämställdhet och folkhälsa. 

 Näringslivs- och utvecklingsenheten  

Näringslivs- och utvecklingsenheten är indelad i fyra grupper.  

Den samhällsservice som utförs handlar om för samhället viktiga funktioner 

såsom bostadsanpassning, färdtjänst, skolskjutsar och samordna kommunens 

roll i asylmottagandet.  

Utvecklarna har en stor roll utifrån kommunens prioriterade områden 

folkhälsa, hållbarhet, kultur och jämställdhet samt har samordnande 

funktioner gällande våldsbejakande extremism och våld i nära relationer.  

Planeringsgruppen ansvarar för översiktsplanering, upprättar planer för 

gång- och cykelvägar, kollektivtrafik, bostadsförsörjning och 

bredbandsutvecklingen.  

Näringslivsgruppen finns till hands för kommunens näringsliv, medborgare 

och politiker och arbetar med att främja och utveckla näringslivet och 

vägleder företagare i deras kontakter med andra myndigheter och 

organisationer. 

 Kultur- och fritidsenheten  

Kultur- och fritidsenheten arbetar med att skapa förutsättningar för goda 

livsvillkor för alla Kramfors invånare och besökare genom att främja ett brett 

kultur- idrotts- och föreningsliv och erbjuda möjligheter till en stimulerande 

och meningsfull fritid. Enheten ansvarar också för föreningsbidrag, bidrag 

till kulturarrangemang samt förvaltning av kommunens konstsamling. Inom 

enheten anordnas teater, musikprogram, dansföreställningar och 

filmvisningar för barn och unga i förskolorna och skolorna i kommunen. I 

enheten ingår även besöksnärings- och turismutveckling. 
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 Kommunikation- och kundtjänstenheten  

Kommunikation- och kundtjänstenheten verkar inom tre olika 

verksamhetsområden.  

Kundtjänsten är förvaltningarnas förlängda arm ut till medborgare och 

företag och erbjuder en väg in till kommunen med hög tillgänglighet, service 

och bemötande (utför även växeltjänst åt Krambo AB och Mediateknik). 

Gruppen administrerar även kommunens officiella e-postkonto, handlägger 

borgerliga vigslar, sköter kommunens evenemangskalender och publicerar 

viktiga meddelanden på vår webbplats och facebooksida. Även viss intern 

service ges, som exempel hantering av mobiltelefoner.  

Kommunikation ansvarar för kommunens övergripande kommunikation och 

det strategiska varumärkesarbetet. Det omfattar bland annat webbplats, 

intranät, sociala medier, grafisk profil, kriskommunikation och att stödja 

kommunens förvaltningar i kommunikationsarbetet.  Kommunikation 

innefattar även utveckling av den digitala utvecklingen av service och 

tjänster, att hitta innovativa lösningar för att bemöta framtidens invånare och 

företag i ett digitaliserat samhälle.  

På förvaltarenheten arbetar två årsarbetare som förvaltare/godemän åt vuxna 

personer med olika funktionsnedsättningar och träder in när det är svårt för 

en privatperson att vara den behövandes stöd. Förvaltarna samordnar stödet 

och hjälper personer (huvudmännen) med ekonomiska, juridiska och sociala 

frågor. 

 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.  
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3 Nuläges- och omvärldsanalys 

Nationellt sett är Sveriges kommuner ansträngda av den demografiska 

utvecklingen som medför att kommunernas kostnader ökar i en snabbare takt 

än de kommunala intäkterna. Gapet mellan framtida intäkter och kostnader 

medför ett omfattande effektiviseringsbehov för den kommunala 

verksamheten.   

Kramfors kommun delar den nationella utmaningen och kämpar sedan flera 

decennier tillbaka med en negativ befolkningsutveckling som är svår att 

vända. Det innebär ytterligare behov av effektiviseringar och anpassningar 

för att uppnå en balans mellan verksamhet och ekonomi. Det gäller i såväl 

kommunens kärnverksamheter som i dess serviceverksamheter.  

Kramfors kommun har en befolkning där snart en tredjedel av alla invånare 

är över 65 år. Utbildningsnivån är låg och arbetslösheten hög. Även 

ohälsotalen är höga, både i jämförelse med länet och med riket. 

Alkoholkonsumtionen är också hög. I kommunen finns många ensamstående 

föräldrar med låga inkomster.  

Till detta kommer särskilda utmaningar som kompetensförsörjning, behov av 

investeringar och innovativa lösningar som särskilda prövningar för en 

kommun av Kramfors storlek och geografiska läge. Utöver investeringar 

krävs ett omfattande arbete med att tydliggöra och standardisera processer. 

Förändrade arbetssätt ställer också stora krav på förändringsledning. 

Produktiviteten måste öka och nödvändigheten av att effektivisera behöver 

löpa som en röd tråd genom allt som företas. 

Den negativa kostnadsutvecklingen måste brytas för att kommunen ska 

kunna möta dagens och morgondagens behov. 

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 

Inriktningsmål – Dialog och samverkan mellan kommun och invånare. 

En god livsmiljö och ett tillgängligt samhälle för alla. 

Kommunövergripande mål Kommunstyrelsens mål 

Kramforsbor i alla åldrar ska 

känna att det är meningsfullt 

att engagera sig och att de 

kan påverka kommunens 

utveckling. 

 Nämnden ska ge god information om 

sina verksamheter. 

 Nämnden ska ge invånare möjlighet 

att yttra sig i viktiga frågor. 

Kommunen ska ha ett gott 

bemötande och en god 

tillgänglighet.  

 Nämnden ska ge god information om 

fattade beslut. 

 Nämnden ska ge service med hög 

kvalitet och god tillgänglighet. 

Kramfors ska vara en hållbar 

kommun ekologiskt, socialt 

och ekonomiskt. 

 Kompetensnivån inom området ska 

öka.  

 Kommunstyrelsens verksamheter ska 

vara hållbara. 

 Kulturens roll i samhällsbygget ska 

säkras. 

 Kramfors ska ha ett starkt näringsliv. 

 Kramfors ska erbjuda goda 

boendemöjligheter. 

 

 Exempel på aktiviteter 2020 kopplade till perspektivet 

Dialog och samverkan 

 Utveckla synpunktshanteringen – Kramforstipset. 

 Informera om nyheter från nämndsammanträden på ett tillgängligt 

och lättfattligt språk.  

 Utveckla kommunens strategiska kommunikation för att påverka 

attityder, mediabild och identitet. 

 Etablera och utveckla ett näringslivsråd. 

 Utveckla arbetsformerna för landsbygdsrådet. 
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En god livsmiljö  

(hållbarhet, kultur, fritid, sociala aktiviteter, näringslivsutveckling mm) 

 Minska nämndens utsläpp genom att genomföra fler resfria möten 

och genom att öka användandet av elbilar och elcyklar i den egna 

verksamheten. 

 Ta fram en antagandehandling av kulturmiljöplan.  

 Ta fram en antagandehandling av nytt bostadsförsörjningsprogram. 

 Slutföra det strategiska arbetet med offentlig konst och offentlig 

gestaltning tillsammans med Statens konstråd. 

 Fortsätta arbetet med att utveckla kultur- och industriarvet i Ådalen 

och Höga kusten. 

 Utveckling av det strategiska arbetet med främjande folkhälsa. 

 Initiera en översyn av åtgärder i syfte att stärka näringslivets 

förutsättningar. 

 Fortsätt att utveckla besöksnäringen och turism. 

 Fortsätt att stärka kommunens attraktionskraft. 

 I samarbete med Höga kusten industrigrupp, Region Västernorrland, 

länets kommuner och kommunens övriga förvaltningar intensifiera 

arbetet med strategisk kompetensförsörjning. 

 Fortsätt att arbeta för att vindkraftsutbyggnaden bidrar till en positiv 

samhällsutveckling i form av affärer för lokala företag, 

bredbandsutbyggnad och lokal utveckling. 

 Fortsätt att tillsammans med Sollefteå och Härnösands kommuner 

verka för utökad verksamhet kopplat till totalförsvarets behov. 

 Fortsätt att utveckla kommunikationer och infrastruktur i syfte att 

stärka vår arbetsmarknadsregion. 

 Flygplatsen  

 Ådalsbanas övre del. 

 Trafik och tidtabeller 
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 Perspektiv processer 

Inriktningsmål – En kunskapsbaserad verksamhet där ständiga 

förbättringar leder till hög kvalitet. 

Kommunövergripande mål Kommunstyrelsens mål 

De övergripande målen i 

riktlinje för likabehandling 

och mångfald ingår i 

nämndernas 

verksamhetsplaner.  

 Inget eget nämndmål 

 

 

Kommunen tillämpar ett 

processorienterat arbetssätt 

med hög effektivitet och 

kvalitet.  

 Kommunstyrelsens verksamheter ska 

ha effektiva processer med fokus på 

användarvänlighet. 

Verksamheternas 

huvudprocesser är 

standardiserade, effektiva 

och kvalitetssäkrade, till följd 

av arbetet med ständiga 

förbättringar 

 Kommunstyrelsens verksamheter ska 

ha tydliga rutiner för sina 

huvudprocesser.  

 

 Exempel på aktiviteter 2020 kopplade till perspektivet 

 Utveckla formerna för tillitsbaserad målstyrning. 

 Initiera ett utvecklingsarbete för att med digitalisering förändra 

beteenden och arbetssätt på ett sätt som effektiviserar och underlättar 

för medborgare och medarbetare.  

 Gör en översyn av KSAU. 

 Införa ett processtöd och utbilda processägare. 

 Kartlägg nämndprocessen för vidare utveckling. 

 Införa e-arkiv.  

 Utveckla processen och stödet kring bemanning och planering utifrån 

kommunens beslut om medarbetares rätt till heltid. 

 Påbörja en process i syfte att byta ekonomisystem. 
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 Perspektiv medarbetare 

Inriktningsmål – Kommunen är en attraktiv arbetsgivare med 

delaktiga och professionella medarbetare. 

Kommunövergripande mål Kommunstyrelsens mål 

Kramfors kommun upplevs 

som en attraktiv arbetsgivare.  

 Kommunstyrelsen upplevs som en 

attraktiv arbetsgivare.  

Kramfors kommun har ledare 

som tar tillvara 

medarbetarnas engagemang 

och kompetens för en positiv 

utveckling av verksamheten 

och dess medarbetare. 

 Kommunstyrelsen har ledare som tar 

tillvara medarbetarnas engagemang 

och kompetens för en positiv 

utveckling av verksamheten och dess 

medarbetare. 

Kramfors kommun har en 

arbetsmiljö som främjar god 

hälsa. 

 Kommunstyrelsens arbetsplatser har 

friska medarbetare och låga sjuktal. 

 

 Exempel på aktiviteter 2020 kopplade till perspektivet 

 Fortsätt utveckla arbetsformer som ger delaktighet och engagemang.  

 Marknadsföra kommunen som arbetsgivare med goda exempel.  

 Framtagande av nytt personalpolitiskt program. 

 Program för framtida chefer genomförs. 

 Utveckling av digitalt stöd för det systematiska arbetsmiljöarbetet 

samt hantering av tillbud och arbetsskador. 

 Införa ett nytt intranät som underlättar för kommunens medarbetare. 

 Perspektiv ekonomi 

Inriktningsmål – En ekonomi i balans. 

Kommunövergripande mål Kommunstyrelsens mål 

Kommunen har god kontroll 

på ekonomin. 

 Kommunstyrelsen håller sin budget. 

Kommunen har en tydlig 

ekonomistyrning. 

 Kommunstyrelsen är nöjd med 

ekonomirapporteringen. 

 

 Exempel på aktiviteter 2020 kopplade till perspektivet 

 Utveckla formerna för rapporteringen om förvaltningens egen 

ekonomi till kommunstyrelsen. 

 Utveckla formerna för utövandet av uppsiktsplikten. 

 Utarbeta en kommungemensam struktur för att beskriva 

anpassningsåtgärder när det gäller ekonomi (handlingsplaner). 
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 Analysera kostnadsökningar inom kollektivtrafik och skolskjutsar. 

5 Planer 

 Den interna kontrollen 

Kommunstyrelsens plan för internkontroll ska upprättas i eget dokument, 

fastställas den 11 februari 2020 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. 

6 Detaljbudget 

    Budget 2020  

36001 Kommunfullmäktige 963 

36002 Kommunstyrelse 4 091 

36003 Valnämnd 51  
    

36201 Administrativ chef 9 177 

36204 Ekonomichef 38 532 

36205 HR-chef 11 754  
    

36401 Enhetschef Näringsliv och utveckling 63 740 

36402 Enhetschef Kultur och Fritid 30 072 

36403 Enhetschef Kommunikation och kundtjänst 8 304 

36409 Avdelningschef samhällsavdelningen 3 826  
    

36601 Miljö- och byggavdelning 9 015  
    

36900 Kommundirektör 11 373 

   

36 SUMMA - Kommunstyrelsen 190 898 

7 Investeringar 

Investeringar 2020 (tkr)  

Kommunstyrelsen  

Maskiner och inventarier 450 

Investeringsreserv 1 700 

Ådalshallen, gymnastikutrustning 125 

Bollstahallen, gymutrustning 125 

Ådalshallen reningsverk simhallen 600 

Summa 3 000 

 


