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1 Inledning 

Varje nämnd ska under hösten ta fram en verksamhetsplan för sitt 

verksamhetsområde. Verksamhetsplanen gäller för kommande budgetår.  

Riktlinjerna för styrning och ledning säger att efter kommunfullmäktige i 

juni beslutat om de kommunövergripande målen, ska nämnden senast i 

oktober besluta om mål och uppdrag för sina verksamheter. Därefter ska 

verksamheterna upprätta planer med sina åtaganden och aktiviteter som i sin 

tur ska bidra till att nämndens och de kommunövergripande målen nås.  

Våra kommunövergripande mål är: 

 Nöjda medborgare och kunder 

 God kvalitet 

 Attraktiv arbetsgivare 

 God ekonomisk hushållning 

2 Nämndens uppdrag 

Kommunstyrelsen leder, styr och samordnar kommunens verksamheter. 

Under 2017 har kommunstyrelseförvaltningen genomgått vissa 

organisationsförändringar och består nu av följande avdelningar: 

samhällsavdelningen, avdelningen för stöd och service, HR-avdelningen och 

tekniska avdelningen.  

Vision 2031 och kommunens varumärke ska lyftas fram och införlivas i 

kommunen som helhet. Kramfors Kommun ska ses som en attraktiv 

kommun att bo i, arbeta i och besöka. Vårt samhällsbygge ska präglas av 

höga ambitioner, kvalitetskrav, framtidstro och en vilja att utvecklas till en 

attraktiv och modern kommun. Vi ser ett brett och fungerande näringsliv 

som en viktig del av vårt samhälle. Samverkan och en positiv attityd till 

företag och företagsamma människor är en viktig byggsten för att 

upprätthålla vår tillväxt och därmed också vår långsiktiga välfärd.  Vi är 

positivt inställda till arbetskraftsinvandring och eftersträvar ett långsiktigt 

hållbart integrationsarbete. Kommunen har en viljeinriktning för 

mandatperioden 2016-2019 med tre prioriterade områden; Hållbarhet, Kultur 

och Jämställdhet, vars innebörd ska genomsyra hela organisationen. Varje 

förvaltning ansvarar för att i sina verksamheter implementera och säkerställa 

att innebörden av dessa områden återspeglas i såväl verksamhetsplaner som i 

vardagligt arbete.  

Samhällsavdelningens uppdrag är att bidra till hållbar tillväxt och 

övergripande samhällsutveckling och avdelningen ansvarar för 

översiktsplanering, näringslivs- och turismfrågor, infrastruktur, 

kommunikationer, idrotts- och fritidsanläggningar samt bidrag till 

föreningar. Verksamheten bedrivs inom tre enheter; planering och 

utveckling, näringsliv och fritid.  
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Avdelningen för stöd och service ger service riktad mot kommunens 

verksamheter, politisk verksamhet och allmänheten. Avdelningen arbetar 

med övergripande strategiska frågor samt är kommunens ombud mot Höga 

Kusten Ådalens Räddningstjänstförbund. Verksamheten bedrivs inom fyra 

enheter; ekonomi, administration, IT och kost. Inom avdelningen finns också 

all handläggning inom överförmyndarnämndens verksamhetsområde samt 

kommunikation. 

HR-avdelningen ansvarar för att driva och stödja vårt personalpolitiska 

arbete, vilket bland annat innebär att ge service och utbilda våra chefer i 

arbetsrättsliga frågor. Vidare ansvarar avdelningen för all vår lönehantering.  

Tekniska avdelningen ansvarar bland annat för skötsel av kommunala vägar, 

den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunen samt 

avfall och återvinning. 

3 Nuläges- och omvärldsanalys 

Antalet asylsökande och nyanlända ökade kraftigt under 2016.  Utvecklingen 

innebär både möjligheter och utmaningar för samhället i stort men även för 

våra verksamheter. Vi ser ett ökat tryck på civilsamhället, samtidigt som vi 

ser en ökad möjlighet till nya kompetenser, rikare kulturliv och ökat 

befolkningsunderlag. Migrationsverket har, med anledning av ett minskat 

inflöde, inlett en avvecklingsprocess för boenden och verksamheter i riket 

och vår kommun. Även de statliga medlen som tidigare utdelats minskar 

kraftigt 2018, vilket innebär att organisationen behöver reduceras och 

anpassas.  

Under 2018 kommer olika lagar och nationella direktiv att påverka vårt 

arbete. Från den 1 januari 2018 gäller en ny kommunallag. Utifrån lagen 

kommer vi bland annat att behöva se över kommunfullmäktiges 

arbetsordning, kommunchefens instruktion samt hanteringen av 

delegationsärenden.  

Övergången till EU:s nya dataskyddsförordning General Data Protection 

Regulation, GDPR, kräver åtgärder. Reviderad dokumenthanteringsplan, 

verksamheternas kontroll över IT-systemen och dokumenterade rutiner för 

hantering av personuppgifter är viktiga åtgärder som behöver vidtas. 

Riktlinjer för systemförvaltning av våra IT-system skapar tydlighet och 

systemförvaltningsplaner behöver utformas. 

Under 2017 antog regeringen en strategi för digitalisering. Det övergripande 

målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens 

möjligheter. Detta kommer att påverka både kommuner och landsting, som 

kommer att behöva utveckla digital kompetens, digital säkerhet med mera.  

Som ett led i detta fortsätter kommunen, tillsammans med Mediateknik, att 

möjliggöra utbyggnaden av bredbandsfiber i samverkan med det lokala 

föreningslivet och andra aktörer. Dessutom genomförs en grundläggande 
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infrastruktursatsning för fiber i länet inom ramen för Digi2020 i samverkan 

med Länsstyrelsen och övriga kommuner i länet. Den nationella strategin för 

digitalisering bör också följas upp i en kommunal strategi som pekar ut 

önskvärd effektivisering och förbättring av den kommunala verksamheten. 

Vidare måste planeringen för kompetensförsörjningen i de egna 

verksamheterna fortsätta då flera nyckelpersoner inom något eller några år 

kommer att gå i pension. Samma sak gäller för näringslivet och vi behöver 

löpande arbeta med inventering av kompetensbehov och forma arbetssätt 

som strategiskt fokuserar på hur vi kan fungera som katalysator i att 

tillgodose den kompetens som efterfrågas. 

Valåret kommer också att påverka arbetsinsatser och kostnader för 

kommunen. Vid varje valår krävs extra insatser, exempelvis i form av 

utbildning för nyvalda politiker.   

4 Nämndens mål 

Nämnden ska med ett års perspektiv besluta om mål för sina verksamheter. 

Dessa mål ska bidra till att de kommunövergripande målen i budgeten nås, 

liksom de mål som finns i programmen för mandatperioden.  

Kommunfullmäktige har beslutat om fyra övergripande mål: 

 Nöjda medborgare och kunder 

 God kvalitet 

 Attraktiv arbetsgivare 

 God ekonomisk hushållning 

Kommunfullmäktige kommer att följa upp målen med ett antal indikatorer. 

De flesta indikatorer är jämförbara med andra kommuner och samtliga ska 

följas upp en gång om året. 

 

 Nöjda medborgare och kunder 4.1

Kommunstyrelsen har tre egna mål som ska bidra till att 

kommunfullmäktiges mål Nöjda medborgare och kunder uppfylls: 

1. Bidra till ett fortsatt samhällsbygge. 

2. Kommunen ska genom samverkan ta en aktiv del i regionens 

utveckling. 

3. Främja goda levnadsvanor inom området god och jämlik hälsa. 
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Bidra till ett fortsatt samhällsbygge 

Detta innebär att: 

 Marknadsföra och implementera Vision 2031. 

 Påbörja framtagningen av en tillväxtstrategi för hela kommunen som 

utgår ifrån befolkningsmålet och är kopplad till regionens 

tillväxtstrategi. 

 Utforma en tjänsteföreskrift/handlingsplan utifrån framtagna 

program. 

 Stärka kunskapen om jämställdhet, kultur, hållbarhet och folkhälsa 

hos tjänstepersoner och politiker. 

 Utreda införandet och omfattningen av klimatkompensation. 

 Påbörja arbetet diplomering till Fair Trade City. 

 Utreda förutsättningar och möjliga lokaliseringar för ett hotellbygge i 

Höga Kusten.  

 Färdigställa det tematiska tillägget till översiktsplanen för 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). 

 Fortsätta utvecklingen av centrum i Kramfors stad och Kramforsån 

utifrån den fördjupade översiktsplanen (FÖP) och programmet för 

kultur. 

 I samverkan med Örnsköldsviks kommun påbörja en Kust- och 

havsplanering av Höga Kusten. 

 Tillsammans med Trafikverket och länets kommuner genomföra en 

åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för besöksnäringen. 

 Utveckla Höga Kusten Airport med närområde till en mötesplats och 

ett logistiknav utifrån ambitionerna i översiktsplan 2013. 

 Starta upp bygget av ett nytt ridhus i Frånö. 

 Fortsatt utveckling av Kramforsviken i syfte att stärka rekreation, 

båtliv och kreativa näringar. 

 Fortsätta utvecklingen av Kyrkviken och Hagaparken med fokus på 

möjligheter till rekreation och bostadsbyggande.  

 Utifrån genomförd förstudie Kulturaktörer och kulturmiljöer i Höga 

Kusten följa upp aktiviter som genererats inom 

Besöksnäringsprojektet. 

 Följa upp och genomföra planen för infrastruktur av laddstolpar. 

 Utforma en plan för fossilfri tätortssammanbindande kollektivtrafik. 

 Översyn av kommunens åtagande och ambitionsnivå för 

integrationsarbete. 
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 Skapa förutsättningar för ett utvecklat näringsliv. 

 

 Stimulera besöksnärings- och turismutvecklingen i områden med hög 

besöksfrekvens. 

 

 I nära samspel med aktörer inom näringslivet utforma ett strukturerat 

arbetssätt som främjar kompetensförsörjning för en ökad tillväxt.           

 

 Utforma en riktlinje för socialt företagande.  

 Stärka kunskapen om företagande hos tjänstepersoner och politiker.  

 

 Projektet Framtidsbygget – en hel kommun slutförs och valda delar 

av projektet integreras i ordinarie verksamheter. En serviceplan ska 

utformas i syfte att skapa framtidens serviceutbud i Kramfors 

kommun. 

 Följa upp att bredbandsutbyggnaden följer målsättningen i 

kommunens riktlinje för bredband. 

 Följa upp handlingsplanen i Bostadsförsörjningsprogram 2016-2019. 

 Revidera Bostadsförsörjningsprogrammet samt handlingsplanen. 

 Starta revidering av 1990 års Kulturmiljövårdsprogram tillsammans 

med kommunens förvaltningar och externa aktörer. 

 Fortsätta att utveckla och tillämpa medborgardialogen i Kramfors 

kommun. 

 Utforma handlingsplan utifrån Gång- och cykelplan för Kramfors 

kommun 2017. 

Indikator Senaste mätning 

Företagarnas betyg på kommunens service i Svenskt 
Näringslivs mätning ska överstiga värdet 3,01. 

3,16 
 

 

Kommunen ska genom samverkan ta en aktiv del i regionens utveckling 

Detta innebär att: 

 Aktivt delta i utformning av den regionala utvecklingsstrategin 

(RUS) där Landstinget har en ledande och samordnande roll. 

 Aktivt delta i utvecklingen av besöksnäringen tillsammans med 

aktörer inom Höga Kusten.  

 Aktivt delta i utformning av Trafikförsörjningsprogrammet för 

kollektivtrafik där Kollektivtrafikmyndigheten har en ledande och 

samordnande roll. 

 Aktivt delta i gränskommittéerna Kvarkenrådet och 

Mittnordenkommitténs arbete för att stärka regionens 

konkurrenskraft. 
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Främja goda levnadsvanor inom området god och jämlik hälsa 

Detta innebär att: 

 Stärka medborgarnas möjligheter att etablera hälsosamma 

levnadsvanor.  

 Stärka och utveckla föreningarnas arbete med hälsofrämjande 

aktiviteter. 

 Stärka medborgarnas tillgång till ett rikt friluftsliv. 

 Genomföra LUPP-undersökning. 

 Undersöka hur kostverksamheten och skolan kan samverka för att 

skapa måltidsmiljöer där: 

o näringsriktig och klimatsmart mat serveras 

o eleverna tycker att maten är god 

o svinnet minskar 

Indikator Senaste mätning 

Minst 70 % av invånarna mellan 16-84 år tycker att de har bra 
hälsotillstånd  

             Kvinnor 61 
       Män 72 

Minst 60 % av invånarna mellan 16-84 år är fysiskt aktiva 30 
minuter eller mer per dag. 

             Kvinnor 62 
        Män 60 

 

 God kvalitet 4.2

Kommunstyrelsen har två egna mål som ska bidra till att 

kommunfullmäktiges mål God kvalitet uppfylls: 

1. Förenkla servicen till medborgarna, företagarna och de interna 

kunderna. 

2. Maten som serveras i skolor och inom äldreomsorg ska ha en hög 

kvalitet. 

 

Förenkla servicen till medborgarna, företagarna och de interna 

kunderna 

Detta innebär att:  

 Utveckla den externa webben med fokus på ökad tillgänglighet, 

jämställdhet och användbarhet.  

 Utforma en strategi för digitalisering.  

 Fortsätta arbetet med att öka antalet kvalitativa och 

medborgarvänliga e-tjänster med hög tillgänglighet.   

 Inom ramen för det kommunala uppdraget utgöra ett professionellt 

stöd till entreprenörer som vill starta, utveckla och etablera företag i 

Kramfors kommun. 
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 Tillsammans med övriga förvaltningar utveckla och etablera ett 

processorienterat arbetssätt som utgår ifrån ett kundorienterat 

perspektiv gällande entreprenörers kontakter med kommunen.  

 

 Genomföra utvärdering av digital möteshantering där förtroendevalda 

och tjänstepersoner ges möjlighet att lämna synpunkter på hur 

verktyget och arbetsprocesserna fungerar. 

 Fortsätta arbetet med utveckling av interna e-tjänster.  

 Utifrån enkätundersökning som genomfördes 2017 behöver vi 

utveckla och tydliggöra ambitionsnivån på den interna servicen.  

 Införa en ny systemförvaltningsmodell där roller och ansvar 

tydliggörs. 

 

Indikator Senaste 
mätning 

Antalet besök på hemsidan uppgår till minst 30 000 --- 

Antalet använda e-tjänster är minst 50 --- 

85 % av de som ringer till kommunen och ställer en 
enkel fråga uppfattar att de får ett gott bemötande 

83% 

Minst 90 % av cheferna är nöjda med det stöd och den 
service de får från IT, ekonomi, kosten, administration 
och HR 

95 % 

Vår hemsida når minst 85 % i SKL:s granskning 
”information till alla” 

87 % 

 

Maten som serveras i skolor och inom äldreomsorgen ska ha en hög 

kvalitet  

Detta innebär att: 

 Vi fortsätter att utveckla goda måltidsmiljöer och klimatsmarta 

måltider med större inslag av klimatsmarta råvaror som msc-märkt 

fisk, större mängd grönsaker, klimatsmart val av kött.  

 Kostenhetens personal får möjlighet att vidareutbildas i klimatsmart 

mat. 

 Vi uppmuntrar skolor att starta forum där synpunkter och idéer om 

skolmåltider förs fram. 

 Vi utvecklar systematiska metoder för att mäta matsvinn i skolor för 

att kunna analysera måltiderna ur kvalitets -, miljö- och 

kundperspektiv.  

Indikator Senaste mätning 

Minst 85 % av äldreomsorgens brukare tycker att maten ofta 
eller alltid är bra. 

85 % 

Nivån på andelen ekologiska livsmedel i kommunens 
verksamhet ska vara minst 35 % 

27 % 
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 Attraktiv arbetsgivare 4.3

 

Kommunstyrelsen har tre egna mål som ska bidra till att 

kommunfullmäktiges mål Attraktiv arbetsgivare uppfylls: 

1. Medarbetarna känner sig motiverade i sitt arbete. 

2. Medarbetarna upplever att styrningen är god. 

3. Medarbetarna är nöjda med sin chef. 

För att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare ska vi under 2018 utöver de tre 

målen enligt ovan särskilt fokusera på följande områden. 

 Kompetensförsörjning för att trygga framtidens välfärd. 

 Bilden av kommunen som arbetsgivare, inåt i organisationen och utåt 

i omvärlden, ska tydliggöras och spridas. 

 Sjukfrånvaron, som ökat de senaste åren, ska kartläggas och utifrån 

behov vidtar vi åtgärder för att minska sjukfrånvaron. 

 Fortsätta arbeta för att utveckla chefskapet och stödet till våra chefer. 

 Göra en översyn av vår nuvarande styrning där bland annat tankar 

från Tillitsdelegationen beaktas. 

Indikator Senaste 
mätning 

Medarbetarnas bedömning av sin egen motivation ska 

nå upp till ett index på minst 80 i 
medarbetarundersökningen 

Kvinnor 81 
      Män 83 

Medarbetarnas bedömning av styrningen ska nå upp till 

ett index på minst 80 i medarbetarundersökningen 
Kvinnor 81  

      Män 81 

Medarbetarnas bedömning av närmaste chef ska nå 

upp till ett index på minst 80 i 
medarbetarundersökningen 

Kvinnor 78 
      Män 82  

Sjukfrånvaron i % av arbetstiden ligger på eller under 7,0 
%. 

7,51% 

 God ekonomisk hushållning 4.4

Kommunstyrelsen har två egna mål som ska bidra till att 

kommunfullmäktiges mål God ekonomisk hushållning uppfylls: 

1. Budgeten ska hållas. 

2. Avtalstroheten ska vara god. 

Indikator Senaste 
mätning 

Budgeten får inte överskridas  0 

Vid inköp av varor och tjänster ska minst 60 % följa de 
avtal som finns. 

--- 
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5 Planer 

 Den interna kontrollen 5.1

Riktlinjen för styrning och ledning beskriver att den interna kontrollen ska 

vara en del i det systematiska förbättringsarbetet. Inför planeringen av vilka 

interna kontroller som ska göras under verksamhetsåret görs en 

riskbedömning över vilka risker som kan identifieras och en värdering av hur 

de påverkar ekonomin och verksamheten. De interna kontrollerna som 

föreslås ska göras under 2018 utgår från uppdrag och mål som 

kommunstyrelsens beslutat om i tidigare verksamhetsplaner. Bedömningen 

är också att om vi inte arbetar på ett bra sätt med dessa frågor så kan både 

kommunens varumärke, invånarnas förtroende och de anställdas hälsa 

påverkas på ett negativt sätt. 

 Manuell kontroll av avtalstrohet. Revisionsrapporten 2017 pekar på 

att kommunen inte följt avtalstrohet i tillräcklig mån. Vi kommer 

därför att genomföra manuell kontroll av detta på samtliga 

förvaltningar.   

 Uppföljning av den digitala möteshanteringen. Vi bör undersöka om 

vi har nått målen som fanns när möteshanteringen infördes.  Har 

införandet lett till en effektivare nämndsadministration? Andra frågor 

som bör ställas är exempelvis om de tekniska förutsättningarna 

fungerat och om användarna behärskar verktyget samt hur nöjda de 

är med det nya arbetssättet. 

 De anställningsavtal som skrivs i olika verksamheter ska skickas in 

till HR-enheten. Tidigare undersökning visar att 30 % av 

anställningsavtalen inte kommer in. Under 2018 ska vi genomföra 

stickprov för att fastställa hur många anställningsavtal som inte 

skickats in. Med detta som grund ska vi undersöka vilka orsaker som 

finns till bortfallet och hur dessa kan avhjälpas.  

 

 GDPR; Uppföljning av att det finns rutiner för att personuppgifter 

hanteras på ett korrekt sätt och att de är dokumenterade.  

 

 Uppföljning av hur kommunorganisationens arbetat med folkhälsa, 

jämställdhet, kultur och hållbarhet 

6 Detaljbudget 

Område Nettobudget 2018 (tkr) Nettobudget 2017 (tkr) 

Koncernstab/Kommunchef   5 993 14 457 

Stöd och service 37 746 30 528 

Samhällsavdelningen 97 804 84 845 

Tekniska avdelningen 22 931 25 845 

HR-avdelningen 10 170 11 183 

Räddningsförbundet 26 366 25 748 
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Höga Kusten Airport   4 565   4 565 

 

7 Viktiga uppgifter 

 

Budget-förändring/flytt KS 

- Koncernstab flyttat från koncernstab/Kommunchef till Stöd & 

service, 5 498 tkr. 

- Projekt, Besöksnäringen i Höga kusten, 1 170 tkr, flyttas från 

Kommunchef till Samhällsavdelningen. 

- Jämställdhet och Folkhälsa, flyttat från HR till Samhällsavdelningen, 

1 231 tkr. 

- Bostadsanpassning och Bidrag föreningar, flyttat från BAS till 

Samhällsavdelningen, 3 888 tkr. 

- Fastighetssamordnare och Markhandläggare, flyttat från 

Samhällsavdelningen till Tekniska avdelning, - 3 404 tkr. 

- Förmånsportalen, 850 tkr överförs från lönereserven, 2017, 2018 till 

HR. 

- Utöver detta görs några mindre justeringar mellan avdelningarna för 

att kostnader ska tas på rätt ställe utifrån verksamhet och kostnads 

slag. 
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8 Investeringar 

 

Investeringar beslutade av fullmäktige 2018  

Beskrivning Budget (tkr) 

IT, reinvesteringar byte vart 4:e år 2 000 

Servrar och SAN m.m. 800 

Skrivare 1 000 

Nätverk 400 

Övriga investeringar AS400 m.m. 100 

Kost, byte köksutrustning 210 

Maskiner och inventarier, Stöd & service, gemensamt 500 

Markförvärv 200 

Investeringsreserv 200 

Ådalshallen, gymnastikutrustning 150 

Ådalshallen ventilation 3 900 

Bollstahallen, gymutrustning 150 

Latbergshallen byte plåttak 300 

Flogstabadet, renovering servicehus 250 

Strandhallen målning fasad 300 

Kramfors teater  700 

Ridskolan, varmbonad byggnad 8 000 

Omläggning och sanering VA-ledningar 5 800 

Ombyggnad och beläggning av gator och vägar 4 000 

Gång- och cykelvägar, trafiksäkerhetshöjande åtgärder 500 

Parker och planteringar 400 

Hagaparken inkl VA åtgärder 2 000 

Kramforsån 400 

Ångpanna trumtining 300 

Renovering av lekplatser och Kramforsån  900 

Gågatan Limsta 500 

Avloppspumpstationer ombyggnad 800 

Upprustning rännstensbrunnar 350 

Höga Kusten Airport, utvändig målning 
terminalbyggnad 

600 

Borgargatan Nyland 2 500 

Komplettering mindre avloppsanläggningar 500 

ÅVC Höga Kusten 4 000 

Högberget Etapp 4 4 000 

Nylands avloppsreningsverk 7 800 

Summa 54 510 

 

Tabellen visar investeringsbudgeten för Kommunstyrelsen enligt beslut i 

fullmäktige juni 2017. 


