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KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

tack vare kompensation från staten, men vi har också gjort 
ett gediget arbete ute i våra nämnder. Vi har inte nått ända 
fram och har fortsatta underskott i de stora nämnderna 
men det samlade resultatet innebär att vi kunnat återställa 
det negativa balanskravsresultatet från 2019 och därför kan 
blicka framåt utan någon tung ryggsäck.

För 2021 fortsätter arbetet mot en ekonomi i balans, med 
förbättringsarbete, e� ektiviseringar och omställningar så att 
våra resurser långsiktigt möter de behov som � nns. 

Framöver har vi utmaningar med en minskande och 
åldrande befolkning i kombination med färre personer i 
arbetsför ålder och en hög arbetslöshet. Med glädje kunde 
vi se att kommunen hade ett positivt � yttnetto 2020, men 
vi har fortfarande en situation som innebär att � er personer 
dör än som föds i vilket påverkar våra befolkningssi� ror. 
Denna utveckling är vi inte ensamma om. Även  nationellt 
har många av Sveriges kommuner utmaningar med den 
demogra� ska utvecklingen.

Ett exempel på en framtidssatsning under året är inves-
teringen i en modern liftanläggning vid Skuleberget som 
kommer att bidra till att höja nivån på besökares upplevelse 
i Höga Kusten ytterligare. Ett annat exempel är modernise-
ringen av ridanläggningen i Björknäs som gör att kapaci-
teten ökat och att arbetsmiljön för alla avsevärt förbättras. 
Det är dessutom en satsning på ökad jämställdhet och 
bättre förutsättningar för många funktionshindrade. 

Tillsammans med Sollefteå kommun och ett antal andra 
intressenter har vi under året etablerat ett arbetssätt och en 
målsättning som tydligt pekar ut att vi vill se att Ådalsba-
nan rustas för att klara persontra� k.

Framåt kommer vi att fortsätta ta ansvar för att klara den 
balansgång som � nns mellan ökade satsningar på kommu-
nens attraktivitet och de e� ektiviseringar som krävs för att 
nå en ekonomi i balans. 

Vi ska fortsätta fokusera på våra kärnverksamheter inom 
skola och omsorg. Samhällsbygget i Kramfors ska i fram-
tiden bli mer hållbart och jämställt och i det arbetet har vi 
vår vision som leder oss.

”Tillsammans har vi mod att skapa 
livskraft – i hela vår kommun”.
Jag fortsätter vara ödmjuk inför uppdraget men fast beslu-
ten att leda kommunen in i en positiv framtid.

Malin Svanholm
Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens 
ordförande har ordet

Mitt första år som kommunstyrelsens ordförande har varit 
ett omtumlande år. Kramfors kommun drabbades tidigt av 
det förhatliga coronaviruset och vi var den kommun som 
först i länet � ck in det på ett av våra särskilda boenden. Vi 
� ck dock smittsäkra rutiner och arbetsmodeller på plats för 
att klara de äldres behov men också för att garantera våra 
medarbetares säkerhet. Vi kan därför konstatera att pande-
mins andra våg inte drabbat äldreomsorgen i Kramfors på 
samma sätt som  många andra kommuner. Ett gott exempel 
är att vi som den första kommunen i Sverige på bred front 
införde så kallade snabbtester ur ett arbetsmiljöperspektiv. 
Våra medarbetare kan via dem tryggt gå in på arbetsplatsen 
och veta att de inte sprider smitta, samtidigt som vi också 
skyddar våra sköra omsorgstagare. Det ser jag som ett kvitto 
på att vi lärde oss mycket under den inledande fasen och 
etablerade rutiner och arbetssätt som skyddat både om-
sorgstagare och medarbetare. 

Chefer och medarbetare har varit nyckeln till att klara 
uppdraget och det är många som gjort ett fantastiskt jobb.  
Det gäller givetvis de som arbetar inom omsorgen men även 
pedagoger och andra medarbetare som snabbt ställt om till 
hemarbete och nya arbetsmetoder. Vår organisation har vi-
sat att vi kan hantera såväl kriser som vardagens utmaningar 
genom omställning och lagarbete. Vi gör det tillsammans!

Vi gick in i år 2020 med en ansträngd ekonomi och hade 
ett stort omställningsarbete framför oss. Ett arbete som 
delvis har fått läggas åt sidan eftersom pandemins e� ekter 
tagit stor plats i vårt ledningsarbete. 

På sista raden redovisar Kramfors kommun plus 18,3 
miljoner och då har vi ändå hanterat ett antal större en-
gångsposter som t.ex. rivningen av Björknäs sjukhem och 
avvecklingen av Ytterlännässkolan. Vi klarade detta delvis 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Den kommunala koncernen visar för 2020 ett 
positivt resultat på 53 mnkr vilket är 23 mnkr bättre 
jämfört med 2019. Det är främst kommunen som 
har förbättrat resultatet med 24 mnkr som är en stor 
del av förklaringen till koncernens förbättrade resultat 
mellan åren. Tabellen nedan beskriver resultatföränd-
ringarna mellan 2020 och 2019. 

Kramfors kommunhus AB gjorde också en stor resul-
tatförbättring mellan åren på ca 14 mnkr. De bolag 
som ingår i kommunhuskoncernen Krambo AB, 
Kramfast AB samt Kramfors Mediateknik AB gjorde 
alla ett positivt resultat på ca 4-5 mnkr vardera. De 
positiva resultaten beror till en del på minskade kost-
nader för resor och utbildningar, som har minskat 
väsentligt under året p g a pandemin. För Mediat-
ekniks del beror det positiva resultatet på betydligt 
� era anslutningsavtal i de utförda projekten samt att 
nätintäkterna på både privat och företagssidan ökar 
i takt med nya kunder och mera avancerade tjänster 
som erbjuds i nätet.

Pensionsstiftelsen gjorde ett sämre resultat på ca 16 
mnkr jämfört med 2019 men det var ett bra resultat 
ändå med tanke på den osäkerhet som var på mark-
naden under år 2020.

Kommunens resultat för 2020 slutade på plus 18,3 
mnkr. Det är nära det resultat som prognostiserades 
i delårsbokslutet per augusti och betydligt bättre än 
resultatet för 2019 som blev minus 5,7 mnkr. För-
bättringen beror främst på ökade generella stadsbi-
drag, i särskilda beslut från staten under året, för att 

Översikt över 
verksamhetens utveckling

motverka minskade skatteintäkter och ersättning för 
kostnader för pandemin. Förvaltningarna har också 
gjort ett bra arbete för att försöka hålla sina budgetar. 
Kommunens kostnader för resor och utbildningar 
samt olika projekt har också ”lagts på is” eftersom all 
kraft har lagts på att hantera pandemin under året. 

Välfärdsnämnden och bildningsnämnden har fortfa-
rande underskott i sina resultat. De arbetar kontinu-
erligt med uppföljning av sina handlingsplaner för 
att försöka komma i ram. Åren som kommer visar på 
behovet av fortsatta besparingar, av den anledningen 
så är det viktigt med det fortsatta arbetet kring kom-
munens långsiktiga ekonomi.

 Organisation Resultat 2020 Resultat 2019

Kramfors kommun 18 -6

Kramfors kommunhus AB 12 -2

Kramfors Pensionsstiftelse 14 30

Höga Kusten Airport AB (50%) 0 0

Räddningstjänsten 
Höga Kusten-Ådalen (33%)

1 2

Kramfors kommun i sammandrag
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2020 2019 2018 2017 2016

Verksamhetens intäkter 575 540 568 597 601

Verksamhetens kostnader -1 711 -1 635 -1 727 -1 708 -1 614

Årets resultat 53 30 -51 37 23

Soliditet 1) 22% 21% 21% 24% 22%

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser Neg Neg Neg Neg Neg

Investeringar  brutto 96 148 115 98 112

Själv� nansieringsgrad 2) 205% 54% 13% 88% 120%

Långfristig låneskuld 1 123 1 120 1 036 945 949

Antal anställda 1 773 1 825 1 847 1 887 1 855

2020 2019 2018 2017 2016

Folkmängd 18 133 18 282 18 423 18 610 18 681

Kommunal skattesats 23,14% 23,14% 23,14% 23,14% 23,14%

Verksamhetens intäkter 428 414 423 470 474

Verksamhetens kostnader -1 629 -1 597 -1 637 -1 616 -1 551

Årets resultat 18 -6 -52 32 13

Soliditet 1) 27% 32% 35% 41% 38%

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser 3% Neg Neg Neg Neg

Investeringar  51 51 60 56 58

Själv� nansieringsgrad 2) 290% 111% 18% 83% 119%

Långfristig låneskuld 305 127 127 87 87

Antal anställda 1 590 1 640 1 663 1 701 1 665

Den kommunala koncernen

Kommunen

Kramfors kommun pengar kommer ifrån Kramfors kommun pengar används till

1) Soliditet de� nieras som eget kapital dividerat med totalt kapital.

2) Själv� nansieringsgrad de� nieras som Kassa� öde från den löpande verksamheten dividerat med nettoinvesteringar.

Kommunens totala intäkter (exkl. kommunbolag) 
uppgick till 1,7 miljarder kronor (föregående år 1,6)

Skatteintäkter och generella bidrag utgjorde 74 % av 
totala intäkterna, vilket är 1 % högre jämfört med 
förra året.

Kommunens totala kostnader inkl. bruttoinvestering-
ar (exkl. kommunbolag) uppgick till 1,7 miljarder 
kronor (föregående år 1,7).

Kostnader för personal utgjorde 57 % av totala 
kostnaderna inkl. investeringar, vilket är 1 % lägre 
jämfört med förra året.
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Den kommunala koncernen

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutan-
de församling. 

Kommunfullmäktige fastställer mål och riktlinjer för 
kommunens verksamhet, fattar beslut om kommu-
nens budget, kommunalskatten storlek och andra 
viktiga ekonomiska frågor. 

Kommunfullmäktige bestämmer också vilka nämn-
der som ska � nnas, utser ledamöter i nämnder och 
styrelser och bestämmer om hur arbetet ska fördelas 
mellan olika nämnder. 

Kommunfullmäktige består av 41 ledamöter och 
25 ersättare som sammanträder cirka 7 gånger per år. 

Kommunfullmäktiges ordförande är Peter Hedberg 
(S).

Mandatfördelning i kommunfullmäktige

     

Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 
ersättare som är valda av fullmäktige. Kommunstyrel-
sens ordförande är Malin Svanholm (S). 

Fördelningen av mandat mellan partierna är samma 
som i fullmäktige. Kommunstyrelsen har till skillnad 
från övriga nämnder ett övergripande ansvar att leda 
och samordna den kommunala verksamheten. 

Kommunstyrelsen ska:

• Leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter.

• Bereda ärenden till kommunfullmäktige. 

• Verkställa kommunfullmäktiges beslut.

• Ansvara över hela kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning. 

• Ha uppsikt över övriga nämnder och kommunala 
bolag. 

Kommunstyrelsen har inrättat ett arbetsutskott som 
har rätt att fatta beslut i vissa frågor. 

Mandatfördelning i kommunstyrelsen

Kommunens förvaltningsorganisation

Kramfors kommuns högsta ledande tjänsteperson är 
kommundirektör Peter Carlstedt. Han är chef över 
samtliga förvaltningschefer och är även verkställande 
direktör över Kramfors kommunhus AB, vilket är 
moderbolag till bolagen i kommunhuskoncernen. 

Kommundirektörens ledningsgrupp består av förvalt-
ningschefer samt chefer för ekonomi, personal och 
administration. Ledningsgruppen är kommundirek-
törens resurs för övergripande ledning och styrning av 
kommunens verksamhet.

 Parti Antal mandat

Arbetarpartiet socialdemokraterna 17

Centerpartiet 8

Vänsterpartiet 6

Sverigedemokraterna 5

Moderata samlingspartiet 3

Liberalerna 1

Kristdemokraterna 1

 Parti Antal mandat

Arbetarpartiet socialdemokraterna 7

Centerpartiet 3

Vänsterpartiet 2

Sverigedemokraterna 1

Moderata samlingspartiet 1

Kristdemokraterna 1

Organisationen av den politiska ledningen
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Den kommunala koncernen

Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i 
kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation 
och i de kommunala bolagen fastighetsbolagen 
Krambo AB, Kramfast AB och Kramfors Mediatek-
nik AB, som bedriver nybyggnation och förvaltning 
av data- och telekommunikationsnät. Dess moderbo-
lag är Kramfors kommunhus AB. 

Utöver ovan nämnda har Kramfors kommun ett ge-
mensamt ägande av två bolag tillsammans med andra 
kommuner. Höga Kusten Airport AB ägs gemensamt 
med Kramfors och Sollefteå kommuner. Höga Kus-
ten Airports uppdrag är att främja � ygtra� k till och 
från Höga Kusten Airport för att tillgodose medbor-
gares och näringslivet behov av � ygresor.

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen är ett 
kommunalförbund som ägs av Kramfors, Härnösand 
och Sollefteå kommuner. Förbundet svarar för den 
gemensamma verksamheten inom området skydd 
mot olyckor åt medlemskommunerna i enlighet med 
vad som åligger var och en. Kommunalförbundet 
skall möjliggöra ökad e� ektivitet, säkerhet och slag-
kraft genom samordning av resurser under gemensam 
ledning. 

Tillsammans med Härnösand, Sollefteå och Örn-
sköldsviks kommuner äger Kramfors kommun också 

bolaget höga Kusten Destinationsutveckling AB. 
Kramfors kommuns andels i bolaget, 25 %, är inte så 
betydande varpå bolaget inte behandlas i kommunens 
sammanställda redovisning.

2019 genomfördes en organisationsförändring där 
miljö-och byggnämndens verksamhet överfördes till 
kommunstyrelsen och produktionsnämnden tillkom. 

Från 1 januari 2019 ingår Kramfors kommuns pen-
sionsstiftelse i den sammanställda redovisningen. 

Program för uppföljning och insyn av verksamhet 
som bedrivs av privata utförare 

Kommunfullmäktige ska varje mandatperiod anta 
ett program med mål och riktlinje för verksamheter 
som utförs av privata utförare. Syftet är att förbättra 
uppföljningen och kontrollen av utförarna och öka 
allmänhetens insyn i deras verksamhet. Kramfors 
kommun antog ett sådant program för första gång-
en 2017. Programmet gäller för avtal med privata 
utförare som ingås efter det att programmet fastställts 
i kommunfullmäktige. För de avtal som faller inom 
programmets ramar, har regelbunden uppföljning 
skett enligt fastlagda rutiner för att kontrollera entre-
prenörernas organisation och hur arbetet har utförts.
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Viktiga förhållanden för resultat 
och ekonomisk ställning
Kommuner och regioner gick in i 2020 med för-
väntningar om en ansträngd ekonomi, en dämpad 
konjunktur och stora utmaningar till följd av ett högt 
demogra� skt tryck. BNP hade utvecklats svagt under 
2019 och tydliga indikatorer på att 2020 skulle bli 
ett år med lågkonjunktur i Sverige.  Sysselsättningen 
bedömdes bromsa in och en ökande arbetslöshet. 
Under våren 2020 slog coronapandemin till och 
som � ck stor påverkan på såväl verksamheten som 
de ekonomiska förutsättningarna. Kommunernas 
och regionernas verksamheter har på rekordtid fått 
ställa om sitt sätt att leverera välfärd. Inte sedan andra 
världskriget har välfärden påverkats i så snabb takt 
som under denna vår. Under året sköt staten dock till 
stora tillfälliga statsbidrag på grund av den pågående 
pandemin. Kommuner och regioner har därmed, 
pandemin till trots, fått ett starkt resultat under 
2020. 

I SKR´s prognos bedöms konjunkturen att stärkas i 
Sverige 2021. En endast svag återhämtning beräknas 
ske i början av året. Såväl BNP som sysselsättning 
antas dock få bättre fart under andra halvan av 2021. 
Avgörande för utvecklingen blir naturligtvis pande-
min, hur smittspridning, vaccinationsprogram och 
restriktioner fortlöper världen över. Prognososäkerhe-
ten bedöms ännu vara högre än normalt, även om det 
värsta av pandemin torde ligga bakom oss.

Skatteunderlagsprognosen vilar på ett scenario med 
en utdragen återhämtning av den svenska samhällse-
konomin, där ett balanserat konjunkturläge inte nås 
förrän 2024. Det låga resursutnyttjandet i nuläget 
innebär en potential för hög BNP-tillväxt, när åter-
hämtningen väl tar fart igen. Sammantaget beräknas 
dock återhämtningen för antalet sysselsatta bli utdra-
gen. Andelen arbetslösa bedöms uppgå till dryga 8 
procent, som genomsnitt de kommande tre åren.

Kramfors kommun har påverkas mycket att den 
pågående pandemin och dess konsekvenser, både på 
verksamheten och på ekonomin. Kommunen gick in 
i 2020 med en ansträngd ekonomi med ett stort om-
ställningsarbete och handlingsplaner, som � ck läggas 
åt sidan. Dock klarade kommunen ett positivt resul-
tat tack vare kompensation från staten på grund av 
pandemin, men med fortsatta underskott i de största 
nämnderna. Kommunen har stora utmaningar med 
en minskande befolkning, åldrande befolkning och 
färre personer i arbetsför ålder samt hög arbetslöshet. 
2021 fortsätter arbetet med en ekonomi i balans med 
e� ektivisering och omställningar så att resurserna 
möter behoven. Se det arbete som gjordes 2020 som 
en katalysator för fortsatt arbete med permanenta 
e� ektiviseringar, nödvändiga investeringar och en 
långsiktig hållbar ekonomi.
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Födda och döda 
I stapeldiagrammet nedan syns att födelsenettot (an-
talet födda minus döda) i kommunen kontinuerligt 
har varit negativt under tidsserien – � er kommunin-
vånare har årligen dött än fötts. Kommunens befolk-
ning har minskat med mellan cirka 100-200 personer 
varje år bara på grund av detta faktum. 

Befolkningsutveckling

År 2020 föddes 139 barn, 14 färre än 2019. Antalet 
personer som avled var 313, vilket är 59 � er än året 
innan. Sammantaget gav detta ett födelsenetto under 
2020 på -174 personer. 

In- och ut� yttningar
Flyttningsnettot (antalet in� yttade minus ut� yttade) 
i kommunen har oftast varit negativt. Under tidsse-
rien i stapeldiagrammet nedan syns ett brott i denna 
trend - Mellan 2013-2017 hade Kramfors kommun 
ett positivt � yttningsnetto. Denna utveckling ska 
tillskrivas ökade in� yttningar av utrikes födda. Den 
positiva utvecklingen nådde en kulmen 2016, samma 
år som den totala invandringen till Sverige var den 
högsta någonsin.

Efter en tvåårig återgång till negativa � yttningsnetton 
syns på nytt ett positivt � yttningsnetto för år 2020. 
Under året � yttade 971 personer till kommunen, 
vilket var 53 färre än 2019. Detta beror på en stor 
minskning av in� yttare från utlandet. En viss ökning 
av in� yttare från Sverige jämfört med 2019 går dock 

att notera, i synnerhet från övriga kommuner i Väs-
ternorrland. Antalet personer som � yttade från kom-
munen minskade med 131 personer i förhållande till 
året innan, från 1081 till 950. Flyttningsnettot för 
år 2020 blev således 21 personer. Kommunen hade 
dock ett negativt � yttningsnetto avseende � yttning-
ar inom Västernorrland och till/från övriga Sverige. 
Endast � yttningsnettot till/från utlandet var positivt, 
innebärandes att kommunens totala � yttningsnetto 
hade varit negativt om det inte varit för in� yttningar 
från utlandet. 

Flyttbenägenhet (sannolikheten att en person � yttar 
från kommunen) är som högst hos unga vuxna, som 
sannolikt � yttar från kommunen till arbeten och 
studier på annan ort. 
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Befolkningsförändringar
Födelsenettot och � yttningsnettot utgör sammanlagt 
kommunens befolkningsförändring. Denna visas i 
linjediagrammet nedan. Kramfors kommun har haft 
en mer eller mindre konstant negativ befolknings-
förändring, en trend som sträcker sig långt tidigare 
än tidsserien nedan. Avvikelserna i diagrammet visar 
alltså i huvudsak hur omfattande minskningen av be-
folkningen varit, år för år. Det går dock att se ett tyd-
ligt undantag år 2016, då det positiva � yttningsnet-
tot (tack vare in� yttning från utlandet) var tillräckligt 

högt för att överstiga det negativa födelsenettot, och 
därmed öka kommunens befolkning. Sedan dess har 
folkmängden fortsatt att minska.

Under 2020 minskade folkmängden i Kramfors 
kommun med 149 personer, från 18 282 till 18 133 
invånare. Orsaken till den minskade befolkningen är 
det ovan redovisade födelsenettot på -174 personer 
och � yttnettot på 21 personer.
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Många ut� yttare är som sagt unga vuxna. Vissa � yttar 
tillbaka när det är dags att bilda familj, men � yttbe-
nägenheten har dock minskat närmare 30-årsåldern. 
Detta innebär att kommunens födelsetal på sikt 
påverkas negativt av dessa ut� yttningar, då ut� yttade 
människor i familjebildande ålder främst väljer att bo 
kvar på annan ort. Detta blir en e� ekt som förstärks 
med varje generation. Detta bidrar även till att kom-
munens befolkning gradvis blir äldre, vilket i sin tur 
förstärks av att medellivslängden har ökat till över 80 
år i Sverige, och förväntas fortsätta öka. 

Kramfors kommun tillhör kommungruppen lands-
bygdskommuner, innebärandes kommuner med 
mindre än 15 000 invånare i den största tätorten och 
lågt pendlingsmönster (mindre än 30 procent). Statis-
tiska centralbyrån (SCB) har år 2020 prognosticerat 
befolkningsutvecklingen för denna kommungrupp. 
Nästintill ingen landsbygdskommun kommer enligt 
prognosen att öka sin befolkning. Sammantaget för-
väntas alla landsbygdskommuner minska befolkning-
en med 5 % fram till 2030. I den här gruppen som 
helhet antas också den största ökningen ske bland 
invånare 80 år och äldre, både i antal och procent. 
SCB beräknar att Kramfors kommun kommer förlora 
cirka 1 800 invånare fram till 2030, innebärandes en 
folkmängd om 16 500 invånare. 

Kramfors kommun senaste beställda befolknings-
prognos (som är mer detaljerad än SCB:s) från 2019 
visar på samma mönster men med snabbare takt. 
Fram till 2028 förväntas � yttnettot i genomsnitt bli 

-110 personer per år och födelsenettot -112 personer 
per år. Detta skulle totalt att innebära en befolk-
ningsförändring med -222 personer per år. Kramfors 
kommuns befolkning antas därmed att minska till 16 
209 personer vi prognostidens slut, år 2028. Vidare 
antas att gruppen unga (0-18 år) minskar med 33 %. 
Den förvärvsarbetande gruppen i kommunen (19-64 
år) förväntas minska med 19 %. Äldre i åldern 65-79 
antas bli 13 % färre i förhållande till i dag. Äldre över 
80 år förväntas öka med 28 %. 

Båda prognoserna har tidshorisonter kring år 2030, 
men minskningen skulle sannolikt fortskrida om 
trenden skulle skrivas fram ytterligare. Situationen i 
omvärlden gör dock att många osäkra omständighet-
er, som exempelvis asylsökandes rörlighet, påverkar 
möjligheten till goda befolkningsprognoser. Denna 
faktor kan öka eller minska befolkningsminskningens 
takt. Migrationen nationellt förväntas minska enligt 
SCB. Enligt en prognos från 2019 så bedöms netto-
migrationen minska från 71 000 personer 2019 till 
22 000 år 2045, men det ska åter tilläggas att det är 
svårt att bedöma den framtida utvecklingen. Det har 
även funnits indikationer som tyder på att Migra-
tionsverket tänker omorganisera asylmottagandet, 
vilket kan leda till att färre söker sig till kommunen. 

Framåtblickarna tyder på att kommunen står inför 
fortsatta minskningar av folkmängden under en 
överskådlig framtid, vilket även medför allt större de-
mogra� ska utmaningar som kommer att få fortsatta 
konsekvenser för välfärden.

Ålder Riket % Länet % Kramfors %

18-64 år 8,8 9 10,2

Kvinnor 18-64 år 8,6 8,3 9,3

Män 18-64 år 9 9,5 10,9

Utrikesfödda 18-64 år 21,2 27,4 29,4

Utrikesfödda 20-29 år 10,7 12,6 15,2

Utrikesfödda män 20-29 år 11,7 14,1 16,9

Arbetsmarknad
Andel inskrivna arbetslösa av registerbaserad arbets-
kraft i procent.

Kramfors har en högre andel som är registrerad som 
arbetskraft hos Arbetsförmedlingen jämfört med riket 
och länet. Arbetslössi� rorna kommer troligtvis att 
öka under våren 2021. Hur stor omfattningen blir 
beror på hur länge pandemin fortgår och hur snabbt 
vaccineringar kan ske, hur våra företag utvecklas och 

kan anställa samt vilka insatser regeringen kan besluta 
om. Konkurrens om att rekrytera kvali� cerad ar-
betskraft kommer att var av stor betydelse. En grupp 
som står långt ifrån arbetsmarknaden är yngre och i 
synnerhet utrikesfödda i åldern 20 – 29 år.
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Pensionsförpliktelser, mnkr 2020 2019 2020 2019

Total pensionsförpliktelse i balansräkningen

   Avsättning inkl löneskatt 157,2 152,2 145,2 139,5

   Ansvarsförbindelse inkl löneskatt 489,4 511,3 489,4 511,3

Summa pensionsförpliktelse 646,6 663,5 634,6 650,8

Totalt kapital pensionsstiftelse -200,0 -186,3 -200,0 -186,3

Återlånade medel 446,6 477,2 434,6 464,5

Konsolideringsgrad 26% 26% 26% 26%

Pensionsförpliktelser
En betydande andel av kommunkoncernens- och 
kommunens skulder inkl ansvarsförbindelse utgörs av 
pensionsåtaganden. Totalt uppgår kommunkoncer-
nens åtagande till 647 mnkr (664) varav kommunens 
åtagande till 635 mnkt (651).

För att möta framtida pensionsutbetalningar har 
kommunen år 2012 bildat en pensionsstiftelse. 

Stifelsen har som syfte att trygga utfästelser om  
pension till tidigare anställda eller deras efterlevande. 
Stiftelsens kapital uppgår till 201 mnkr per 2020-12-
31. 

Pensionsförplikelser redovisas enligt blandmodellen 
vilket innebär att pensioner intjänade för 1998 inte 
skuldförs utan rediovisas som ansvarsförbindelse.
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Händelser av väsentlig betydelse
Koncernen
Under 2020 har verksamhetsåret för Krambo och 
Kramfast präglats av Coronapandemin, organisations-
frågor och ekonomiuppföljning. Under året har ar-
betet också fortsatt med den nya organisationen efter 
delning 2019 av Krambo Bostads AB där bostadsfast-
igheterna lades i ett nytt bostadsbolag, Krambo AB. 
Kommunala verksamhetsfastigheter och kommersiella 
fastigheter lades i gamla KIAB som sedan bytte namn 
till Kramfast AB.

Under 2020 lades Ytterlännässkolan samt Torroms 
förskola ned. I en uppgörelse mellan Kramfors kom-
mun och Kramfast AB beslutades att kommunen i 
stället för att fortsätta betala hyra fram till att avtalen 
löper ut under 2026 regleras återstående skuld ca 10 
mnkr. Vad som sker med byggnaderna efter 2020-12-
31 är en fråga för Kramfast AB. 

Kramfors Mediateknik AB har under 2020 fortsatt 
sin utbyggnad av nya � bernät i kommunen. Trots alla 
utmaningar med pandemin har det under året varit 
fortsatt hög utbyggnadstakt. Utbyggnadsprojekten 
har drivits både i tätort och på landsbygd. Utöver de 
planerade projekten har också ett relativt stort an-
tal efteranslutningar utförts i redan tidigare byggda 
områden.

Exempel på utförda byggprojekt under året är delar 
av Sydostprojektet, Nyland, Bergom, Haga-Bromma, 
Jättesta, Björknäs, Angsta-Forsed-Västertorp. Un-
der året har även � era nya bidragsprojekt beviljats. I 
Post och Telestyrelsens utlysning för ”Särskilt utsatta 
områden” har bolaget beviljats 9,2 mkr för byggnation 
av Högstaområdet samt sträckningen Styrnäs-Fålas-
jö. I Landsbygdsprogrammet (JBV) har ansökningar 
för Hamnviksberget-Svanö, Storvattnet-Nästvattnet, 
Nordanåker-Sunnanåker-Näs beviljats till en summa 
av 6,2 mkr för byggnation av accessnät. Slutligen har 
också en ansökan till Tillväxtverket (ERUF) beviljats 
för ortssammanbindande nät mellan Frånö och Svanö 
på 2,1 mkr.

Den pågående pandemin har påverkat � yget kraftigt 
i Sverige och internationellt, så även Höga Kusten 
Airport. Året började bra med � ygtra� ken och med 
stigande passagerarsi� ror. Då pandemin slog till sjönk 
passagerarsi� rorna snabbt och Tra� kverket beslutade 
om ett uppehåll i � ygtra� ken dels pga. att efterfrågan 

på tra� k på Höga Kusten Airport var låg samt de na-
tionella reserestriktionerna. Tra� ken startades upp 10 
augusti och till att börja med var det en daglig avgång 
med ankomst varje vardag. Detta har ändrats � ertal 
tillfällen under hösten/vintern.

En ansökan om stöd till korttidsarbete skickades till 
Tillväxtverket som också godkändes. Innan ansökan 
skickades in skrevs ett avtal med de fackliga organisa-
tionerna. Korttidsarbete infördes från 1 maj. Under 
2020 mottog � ygplatsen tillfälligt krisstöd från Tra-
� kverket med summa 1,7 mnkr för drift av � ygplats.

Med hjälp av dessa stödåtgärder kunde Höga Kusten 
Airport trots liten tra� k under året ändå klara ekono-
min på ett bra sätt.

Även för Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen 
har Coronapandemin påverkat verksamheten i stor 
utsträckning. Förbundet har inte haft möjlighet att 
bedriva förebyggande verksamhet eller utbildning på 
samma sätt som planerat. Även den operativa verk-
samheten har påverkats, främst genom att regionen 
tidigt i pandemin beslutade att räddningstjänsten inte 
ska larmas på IVPA-larm (I Väntan På Ambulans). 
Internt har olika restriktioner införts och för de som 
har möjlighet, har arbetet fått ske på distans.

Under året har en ny brandstation tagits i bruk i 
Nyland, Kramfors kommun. Detta innebär att rädd-
ningstjänsten � yttat från � ygplatsen och har nu sina 
resurser mer centralt i samhället. Brandstationen har 
utformats med stort fokus på arbetsmiljö och jäm-
ställdhet.

I koncernens årsredovisning � nns nu även Kramfors 
Pensionsstiftelse med. Stiftelsens ändamål är att trygga 
utfästelser om pension, som givits av Kramfors kom-
mun åt tidigare arbetstagare född 1932 och tidigare 
eller deras efterlevande.

Tillgångarna i stiftelsen värderades vid årsskiftet till ca 
201 mnkr. År 2020 var ett bra år för pensionsstiftel-
sens portfölj trots osäkerheten på marknaden. Värdet 
på placeringarna ökade med 13,4 mnkr vilket mot-
svarar 7,2 procent samtidigt som jämförelseindex steg 
med 5,0 procent.
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Kommun
Under år 2020 har i stort sett allt fokus för kommu-
nen legat på hantering och planering för att klara av 
Coronapandemin som drabbade Kramfors kommun 
med full kraft under mars månad. Då drabbades ett 
antal äldreboenden som � ck in smittan i sin verksam-
het med konsekvensen att några äldre tyvärr avled i 
Covid-19.

Coronapandemin har medfört extraordinära kostna-
der för många av verksamheterna i form av

• Kraftigt ökade kostnader för sjuklöner.

• Kohortvård, vilket medfört stora behov av perso-
nalförtätning inom särskilt boende. 

• Kostnader för ersättare, då viss omvårdnadsper-
sonal avdelats för att bistå med provtagning av 
brukare.

• Kostnader för inköp av skyddsutrustning och 
övrigt material.

• Användandet av skyddsutrustning, vilket medfört 
produktivitetsminskning vid insatser till miss-
tänkta och bekräftat smittade brukare.

• Extra resurser, som tillsatts för att hantera sam-
ordning, försörjning, hantering, lagerhållning, 
distribution, inventering och fördelning 
av förbrukningsmaterial och personlig skyddsut-
rustning.

• Akuta utbildningsinsatser för att kunna snabbre-
krytera personal som ersättare för ordinarie 
personal, vilket medfört kostnader för lärarlöner 
och utbildningslokaler.

• Kostnader för webbutbildning av viss personal 
med hjälp av Hospice.

Regeringen har ersatt kommunerna för alla sjuklö-
nekostnader dag 2-14, från 1 april till 30 juli. Från 
och med den 1 augusti till och med den 31 december 
ändrades beslutet till att staten åtog sig att ersätta 
arbetsgivarna för högre sjuklönekostnader än vad som 
kan anses normalt för perioden. Ersättningen som 
kommunen fått i form av sjuklönekostnader är 14,8 
mnkr under 2020. 

Det har även funnits möjlighet att åter söka de mer-
kostnader som uppstått p.g.a. av pandemin från Soci-

alstyrelsen. Under perioden februari till december har 
merkostnader för 36,7 Mnkr bokförts. 17,3 Mnkr 
har redan ersatts av Socialstyrelsen och 6 Mnkr har 
bokats upp i samband med bokslutet. Uppbokning-
en har bedömts uppgå till 50 % av merkostnaderna 
för september-november. Ingen beräkning är gjord 
för december månads kostnader eftersom det råder 
stor osäkerhet om någon kompensation kommer att 
utbetalas. 

Pandemin har inneburit stora påfrestningar för alla 
som arbetar inom Välfärdsförvaltningen. Utvärde-
ringen som KPMG gjort av kommunens arbete kring 
Covid-19 visar att det � nns delar i arbetet som kan 
förbättras, men trots tu� a utmaningar inledningsvis 
med bland annat smitta, hög personalfrånvaro och 
brist på skyddsmaterial har kommunen hanterat pan-
demin på ett bra sätt utifrån de förutsättningar som 
har funnits. Många medarbetare har i detta bidragit 
med beslutsamhet, entusiasm och kreativitet och 
deras fantastiska arbete har lett till goda resultat.

För bildningsnämnden har pandemin inneburit 
ändrade arbetssätt för många i och med att mycket av 
utbildningen tidvis bedrivits på distans. 

Inom övriga förvaltningar och verksamheter har 
pandemin lett till ökad sjukfrånvaro. Det har även 
lett till att hemarbete har införts där förutsättningar 
för det � nns.

Rivningen av Björknäs sjukhem slutfördes under 
året. Den blev betydligt dyrare än vad som var avsatt 
i bokslut 2018. Rivningskostnaderna stannade på ca 
13 mnkr vilket var ca 4 mnkr högre än avsättningen 
som gjordes i bokslut 2018. De ökade kostnaderna 
berodde på att det fanns mycket asbest i byggnaden 
som inte var känt innan rivningen startade. Rivning-
en av Björknäs sjukhem medför att kommunen kan 
sälja ett antal attraktiva tomter.

Två gånger under året har ett Kramkort á 500 kr de-
lats ut till de anställda i Kramfors kommun. Present-
korten har delats ut som ett extra tack till de anställda 
för det fantastiska jobb som de utför inom kommu-
nens verksamheter.
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Styrning och uppföljning av den 
kommunala verksamheten
Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret 
för kommunens verksamheter. Nämnder och sty-
relser, vilka utses av fullmäktige, har i uppdrag att 
ansvara för verksamheterna genom reglementen, 
delegation eller andra beslut. Den centrala styrningen 
sker via kommunfullmäktiges antagande av mål- och 
resursplan, som innehåller mål för både verksamhet 
och ekonomi.

En viktig del av styrningen i kommunen utgörs av 
organisationens olika styrdokument. Inom vissa om-
råden är lagstiftningen starkt styrande för kommu-
nens verksamhet och ställer krav på att kommunen 
upprättar styrdokument som exempelvis översikts-
plan, jämställdhetsplan och biblioteksplan. I de fall 
styrdokumentens namngivning och utformning inte 
regleras i lag krävs en tydlig struktur och en de� ni-
tion av vad de olika styrdokumenten står för.

Kommunens styrdokument som inte är lagstyrda kan 
vara av två huvudtyper. Det � nns dels dokument som 
hör hemma i regelstyrningen. De talar om hur orga-
nisationen ska möta givna situationer. Sedan � nns det 
dokument som hör hemma i målstyrningen. De be-
skriver hur man ska agera för att nå ett visst resultat. 
Exempel på dokument som tillhör regelstyrningen är 
reglementen, riktlinjer och rutiner. Exempel på doku-
ment som tillhör målstyrningen är vision, program, 
verksamhetsplan, aktivitets- och handlingsplaner. 

Kommunens bolag styrs av bolagsordningar och 
ägardirektiv. Där framgår kommunens ramar för de 
kommunala bolagens verksamhet. I övrigt � nns även 
en bolagspolicy som gäller som ett övergripande styr-
dokument för bolagen.

Planering och uppföljning
Planeringsprocessen består av vårens budgetarbete där 
kommunfullmäktige fastställer en mål- och resursplan 
(MRP) i juni för nästkommande år, förutom vid ny 
mandatperiod då budget tas i november. I MRP ingår 
vision och mål från kommunfullmäktige, och nämn-
derna tilldelas en rambudget som är den ekonomiska 
ramen för verksamhetens omfattning. Kommunfull-
mäktige beslutar även om en investeringsbudget för 
respektive nämnd på projektnivå. Utifrån fullmäkti-

ges budgetbeslut upprättar nämnderna en verksam-
hetsplan under hösten. 

Det är av största vikt att alla nivåer i organisationen 
löpande följer sin verksamhet och vidtar åtgärder vid 
avvikelser. Såväl verksamhetsresultat som ekonomiska 
resultat ska följas upp mot verksamhetsplanen. Kom-
munstyrelsen tar fram anvisningar för en ändamålsen-
lig uppföljning av kommunens ekonomi, måluppfyl-
lelse, riskhantering inom internkontroll. Nämnderna 
rapporterar löpande sina bedömningar av ekonomi 
och verksamhet till kommunstyrelsen som i sin tur 
gör en helhetsbedömning av utvecklingen. 

Rapportering
Den löpande uppföljningen består av följande delar:

• Månadsrapporter,

• rapport vid nämnd/styrelse,

• tertialrapport april med prognos,

• delårsrapport per augusti med delårsbokslut och 
prognos och

• verksamhetsberättelse och årsredovisning.

Processer och struktur för intern kontroll
Enligt kommunallagen ska nämnderna tillse att den 
interna kontrollen är tillräcklig och verksamheten be-
drivs på ett tillfredsställande sätt. Det är varje nämnds 
ansvar att genomföra en riskhanteringsprocess. Riska-
nalysen ska därefter utmynna i en internkontrollplan. 

Kramfors kommuns riktlinjer för intern kontroll 
utgår från vedertagen kontrollmodell som innebär 
en strävan mot att den interna kontrollen ska vara en 
integrerad del i det vardagliga arbetet och en naturlig 
del av det systematiska förbättringsarbetet i verksam-
heten. Nämndernas och bolagens ansvar innebär att 
utfärda regler och anvisningar för den egna interna 
kontrollens organisation, utformning och funktion, 
årligen fastställa internkontrollplan samt följa upp 
och vidta åtgärder för att säkra ansvaret inom intern 
kontroll. Grund för planering och prioritering av in-
ternkontrollens omfattning utgörs av en riskbedöm-
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ning av verksamheten som görs utifrån riskanalyser.

Utifrån den samlade riskbedömningen prioriteras till-
synsåtgärder inför kommande budgetår i en intern-
kontrollplan som nämnden ska fastställa. 

Nämnden ska behandla uppföljningen av intern 
kontroll i samband med delårsuppföljning och årsre-
dovisning. 

Varje nämnd ska sända beslutad internkontrollplan 
tillsammans med protokollsutdrag till kommunsty-
relsen. 

Roller och ansvarsfördelning inom kom-
munkoncernen
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar om resursfördelning 
och övergripande mål samt styrdokument för dela 
den kommunala verksamheten. 

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen 
av kommunens angelägenheter och har uppsikt över 
nämndernas verksamhet. Kommunstyrelsen ansvarar 
för att leda och samordna kommunens ekonomi och 
verksamhet. Kommunstyrelsen ska stödja och ha 
uppsikt över nämndernas, de kommunala bolagens 
och kommunalförbundens verksamheter samt leda 
och samordna planering och uppföljning av kommu-
nens ekonomi och verksamhet.

I kommunstyrelsens uppsiktsplikt ingår att stödja 
nämnderna samt leda och samordna planering och 
uppföljning av kommunens ekonomi och verksam-
het. 

I ansvaret ingår även att kontrollera att nämnderna 
inom sitt verksamhetsområde följer lagar, föreskrifter, 
mål och riktlinjer och att den interna kontrollen är 
tillräcklig. Uppsiktsplikt innebär enligt kommunalla-
gen att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över övriga 
nämnder och kommunens bolag oavsett om de är 
direkt eller indirekt ägda.

Nämnderna
Nämnderna ska var och en inom sitt område se till 
att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de lagar 
och övriga föreskrifter som gäller för verksamheten. 
De ska också se till att den interna kontrollen är till-
räcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när utförandet 
av en kommunal angelägenhet lämnats till privat 
utförare. 
Nämnderna ansvarar för att leda och utveckla nämn-
dens verksamheter. Respektive nämnd har huvudan-
svar för ekonomi- och verksamhetsstyrning inom sina 
ansvarsområden. Nämnden ansvarar för att styrning-
en sker i enlighet med kommunens ekonomi- och 
verksamhetsstyrningsregler.

Kramfors kommunhus AB
Kramfors kommunhus ABs uppgift är att samordna 
verksamheten i de helägda kommunala bolagen i 
Kramfors kommun. Bolaget är ett instrument för att 
styra och följa upp verksamheterna som kommunen 
bedriver i bolagsform. I kommunhuskoncernen ingår 
bolagen Krambo AB, Kramfast AB och Kramfors 
Mediateknik AB.
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God ekonomisk hushållning 
och ekonomisk ställning

En stor del av kommunens verksamhet styrs direkt av 
olika lagar och regler som kan vara mer eller mindre 
verksamhetsspeci� ka. Exempel på det är skollagen 
och socialtjänstlagen. Därutöver har kommunen ett 
antal andra riktlinjer och styrdokument som vägleder 
i det dagliga arbetet.

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 kommunfull-
mäktiges mål ner till enheternas aktiviteter. Det ska 

alltså � nnas en tydlig relation mellan det arbete som 
utförs inom de olika nämnderna, de kommunövergri-
pande målen och visionen. 

Styrningen i Kramfors ska präglas av tillit och förtro-
ende 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 � nns en tydlighet kring vem som har mandat 
att göra vad. Det ger goda förutsättningar för medar-
betarna, professionen, att påverka sitt arbete och klara 
sitt uppdrag i sin strävan mot kommunens mål och 
vision.

Målkedja
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Vision
Visionen är den mest övergripande nivån i styrmo-
dellen. Visionen är en önskan om hur det ska vara att 
leva i, arbeta i och besöka Kramfors kommun i fram-
tiden. Visionen ska inspirera och vara vägledande för 
den kommunala organisationens färdriktning. Det är 
kommunfullmäktige som beslutar om visionen.

Perspektiv 
Kramfors kommuns målstyrning innehåller fyra 
perspektiv. Perspektiven är strategiska områden som 
kommunen anser vara extra viktiga att arbeta med 
för att nå fram till visionen. I budget 2020 slogs det 

fast att kommunens styrning ska utgå från följande 
perspektiv:

• Kramforsbon 

• Processer

• Medarbetare

• Ekonomi 

Kommunfullmäktige beslutar om kommunöver-
gripande mål till varje perspektiv. Målen följs upp 
genom uppföljning av de aktiviteter som respektive 
nämnd har beslutat om i sina verksamhetsplaner.

Bedömning Symbol

Ej utvärderad

Ej uppfyllt

Delvis uppfyllt 

I hög grad uppfyllt

Helt uppfyllt

Bedömningsskala måluppfyllelse
Förklaringar till bedömningsskala måluppfyllelsen

Perspektiv Kramforsbon 
Perspektivet Kramforsbon handlar om dialog och 
samverkan mellan kommun och invånare. Dialog 
och samverkan är viktiga delar i samhällsbygget och 
bidrar till ökat engagemang och delaktighet. Kom-
munen arbetar för hög tillgänglighet och god kvalitet. 
Invånarnas intressen tas tillvara så att de upplever 
fördelar med att bo, växa upp, utbilda sig och åldras 

i Kramfors kommun. Perspektivet handlar också om 
att skapa ett hållbart samhälle. Termen ”hållbar” står 
för hållbarhet i den bredaste bemärkelsen - ekologisk, 
social och ekonomisk hållbarhet. Perspektivet ger 
därigenom möjligheten att sätta mål för vitt skilda 
verksamheter. Till perspektivet kopplades tre kom-
munövergripande mål.

Titel Bedömning

Kramforsbor i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka 
kommunens utveckling.

Kommunen ska ha ett gott bemötande och en god tillgänglighet.

Kramfors ska vara en hållbar kommun -ekologiskt, socialt och ekonomiskt.
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Titel Bedömning

De övergripande målen i riktlinje för likabehandling och mångfald ingår i nämndernas 
verksamhetsplaner. 

Kommunen tillämpar ett processorienterat arbetssätt med hög e� ektivitet och kvalitet.

Verksamheternas huvudprocesser är standardiserade, e� ektiva och kvalitetssäkrade, 
till följd av arbetet med ständiga förbättringar.

Titel Bedömning

Kramfors kommun 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.

Kramfors kommun har en arbetsmiljö som främjar god hälsa.

Perspektiv processer 
Inom perspektivet ligger fokus på de viktigaste 
målsättningarna med de metoder och processer som 
används i verksamheterna. En process bidrar till ett 
gemensamt arbetssätt och ger återkoppling på hur 
arbetet fungerar samt idéer till förbättringar så att 
verksamheterna systematiskt kan vidareutveckla sitt 

Perspektiv medarbetare 
Kommunens verksamheter måste bedrivas på ett håll-
bart sätt. För att uppnå det är medarbetarperspektivet 
en nyckel som skapar framgångar i övriga perspektiv.

Kommunens styrdokument Personalpolitiskt program
sammanfattar de personalpolitiska värderingar, för-
hållningssätt och normer som gäller i organisationen. 
En väl genomarbetad personalpolitik ökar möjlighe-

arbetssätt. Genom att verksamheterna regelbundet 
utvecklar processerna i det vardagliga arbetet kan för-
bättringsidéer identi� eras och sedan implementeras. 
Till perspektivet har tre kommunövergripande mål 
kopplats.

terna att upprätthålla en god kompetensförsörjning. 
Målet är att skapa så bra arbetsmiljö och arbetsvillkor 
att medarbetare vill stanna kvar i verksamheten, är 
delaktiga i kommunens utveckling och gör kommu-
nen till en attraktiv arbetsgivare. Till perspektivet 
kopplades tre kommunövertrupande mål.

Titel Bedömning

Kommunen har god kontroll på ekonomin.

Kommunen har en tydlig ekonomistyrning 

Perspektiv ekonomi 
Målet syftar till att markera vikten av långsiktighet 
vid all verksamhetsplanering och alla beslut som får 
ekonomiska konsekvenser. Detta är viktigt för att få 

en hållbar organisation av kommunens verksamheter 
där ansvarsfulla beslut fattas. Till perspektivet har två 
kommunövergripande mål kopplats.
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Måluppfyllelse 
För att det ska gå att bedöma om målen nås, � nns ett 
antal aktiviteter kopplade till målen. Aktiviteterna har 
följts upp och bedömning har gjorts om i vilken grad 
aktiviteten är uppfylld.

Kommunfullmäktiges måluppföljning baseras på 
nämndernas måluppfyllelse. Varje kommunövergri-
pande mål har ett antal nämndmål kopplat till sig. 
Om 50 % eller mer av nämndmålen är nådda, anses 
det kommunövergripande målet vara nått. Om 25-50 
% av nämndmålen är nådda, anses målet vara delvis 
nått. Om 25 % eller färre av nämndmålen är nådda, 
har inte det kommunövergripande målet uppfyllts.

För att nå kommunallagens krav på god ekonomisk 
hushållning har kommunfullmäktige satt kravet att 

Finansiell analys 
Kramfors kommun redovisar ett resultat för 2020 
på 18 mnkr. I resultatet ingår jämförelsestörande en-
gångsposter på närmare 3 mnkr som avser reavinster 
vid försäljning av fastigheter.

Justerat resultat 15 mnkr är detsamma som bud-
geterat resultat och -2 mnkr jämfört med senaste 
prognos (sep). Motsvarande resultatmått föregående 

minst hälften av de kommunövergripande målen ska 
nå upp till sina angivna målnivåer. Dessutom ska 
balanskravsmålet uppnås. 

För år 2020 fanns det totalt 11 kommunövergripande 
mål och av dessa är bedömningen att sex stycken är 
helt uppfyllda, fyra är i hög grad uppfyllda och ett 
mål är delvis uppfyllt. 54 % av de kommunövergri-
pande målen är därmed uppfyllda. 

Målet att kommunen ska klara balanskravet nåddes 
under 2020. 

Kommunen kan därmed sägas ha uppnått kraven på 
god ekonomisk hushållning.

år uppgick till -7 mnkr vilket innebär en förbättring 
av kommunens resultat med 22 mnkr. Resultatet 
medger att � olårets negativa balanskravsresultat där-
med i sin helhet kan återställas till noll. Förklaring till 
resultatförbättringen är att Statsbidrag ökat mer än 
verksamhetens nettokostnader samt minskningen av 
skatteintäkter.

mnkr Budget 2020 2020 2019 2018

Åretas resultat 15,0 18,3 -5,7 -52.0

Skatteintäkter och generella bidrag 1 259,7 1 285,5 1 217,0 1 200,1

Resultat av skatteintäkter och generella bidrag % 1,2% 1,4% -0,5% -4,3%

Förändring i % 2020 2019 2018

Skatter -2,1% 2,3% 0,4%

Generella bidrag 19,4% -0,8% -4,9%

Nettokostnadsutveckling (exkl. jämförelsestörande poster) 3,3% -2,5% 5,6%

Resultat

Skatter och nettokostnadsutveckling

Skatteintäkterna har minskat jämfört med föregående 
år till en nivå som nära motsvarar åren 2017-2018. 
En kontinuerligt vikande befolkningsutveckling är en 
bidragande orsak till att skatter inte ökar.

Statsbidragen har ökat kraftigt under året som en 
delvis följde� ekt av coronapandemin.

Bidragsökningen skall ses tillsammans med att Covid 
relaterade e� ekter � nns som negativt även påverkat 
nettokostnadsökningen.
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Nettokostnad, mnkr Utfall 2020 Budget 2020 Avvik. 2020

Välfärdsnämnden -557,7 -539,5 -18,2

Bildningsnämnden -448,1 -442,3 -5,8

Produktionsnämnden -28,2 -30,7 2,5

Överförmyndarnämnden -3,1 -3,3 0,1

Revisionen -1,5 -1,5 0,0

Kommunstyrelsen -184,7 -192,0 7,3

Finansförvaltningen -13,1 -32,3 19,2

Justering för interna poster och avskrivningar 34,8 55,2 -20,4

Summa verksamheter (exkl. avskrivningar) -1 201,7 -1 186,4 -15,3

Driftredovisning

Under 2020 redovisar de två stora nämnderna 
välfärds- och bildningsnämnden fortsatt underskott 
i jämförelse med tilldelade anslag/budget.  Under-
skotten är lägre jämfört med föregående år för bägge 
nämnderna vilket är positivt. Handlingsplaner har 
gett e� ekter men inte önskade resultat fullt ut. 

En själv� nansieringsgrad över 100 % innebär att 
årets investeringar har � nansierats med egen intjäning 
skapad under året utan behov av ny upplåning och/
eller av sparad likviditet.

Den totala låneskulden i Kramfors kommunkoncern 
ökade med 80,2 mnkr under treårsperioden. Kom-
munens andel av låneskulden har varit oförändrad 
under treårsperioden och uppgår till 127,4 mnkr.

Välfärdsnämndens underskott förklaras bland annat 
av att Migrationsverkets anslag minskat samt på 
gjorda nedskrivningar under året på fordringar från 
år 2019.
Bildningsnämndens underskott förklaras bland annat 
av minskade anslag från Migrationsverket. 

mnkr 2020 2019 2018

Kort- och långfristiga låneskulder 1 116,7 1 112,0 1 036,5

Långfristiga skulder av balansomslutning 52,6% 55,9% 54,9%

mnkr 2020 2019 2018

Kassa� öde från den löpande verksamheten, se KFA 140,1 54,5 10,7

Bruttoinvesteringar 51,1 51,1 60,5

Själv� nansieringsgrad, % 274% 107% 18%

Skuldsättningsgrad för kommunkoncernen

Investeringar och � nansiering, kommunen
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Soliditet är ett mått som mäter betalningsförmågan 
på lång sikt. Talet framräknas genom att mäta hur 
stor andel av kommunens tillgångar som � nansie-
ras av eget kapital. Ju större andel eget kapital som 
� nansierar företaget desto högre och bättre är solidi-
tetstalet.

Kommunen redovisar en soliditet på 27 % för 2020 
vilket är en minskning med 5 % -enheter jämfört 
med föregående år. Anledningen till minskningen 
beror på att kommunen under året ändrat redovis-

Årets totala pensionskostnader inkl. särskild löne-
skatt uppgick till 84,9 mnkr, vilket är 15 mnkr mer 
jämfört med föregående år. Ökade pensionsutbetal-
ningar samt rättelsekorrigeringar är delförklaringar 
till ökningen. Pensionsstiftelsekapitalet har ökat med 

Analysen beskriver vad som händer med kostnader 
och intäkter när omvärldsförändringar påverkar. I 
tabellen nedan har framräknats den ekonomiska 

ningsprincip för � nansiella leasingavtal, i enlighet 
med RKR R5 Leasing. Förändringen har medfört 
att soliditeten minskat 2020 med 5 %, vilket skall 
beaktas vid jämförelse med tidigare år.

Ett alternativt sätt att beräkna soliditet är att beakta 
e� ekter av borgensåtaganden (lån till koncernbolag) 
samt ansvarsförbindelser (pensionsskulder) med 
avdrag för pensionsstiftelsekapitalet. Soliditeten skulle 
då vara nära noll men med en svag ökningstakt. 

28 % under de två senaste åren, vilket påverkat totala 
pensionsåtagandet positivt.
Totala pensionsåtaganden exkl. pensionsstiftelsekapi-
talet har under en treårsperiod minskat med 24 mnkr 
vilket motsvarar 3,6 %.

påverkan tänkta scenarier kan få på dels kommunen 
samt på hela kommunkoncernen.

% 2020 2019 2018

Soliditet 27% 32% 35%

Soliditet inkl. ansvarsförbindelser (pension + borgen koncernbolag) 2% 0% -3%

Soliditet, kommunen

mnkr 2020 2019 2018

Långfristig pensionsavsättning 74,8 70,1 70,5

Ansvarsförbindelse från pensionssysten före 1998 393,9 411,5 429,4

Avgiftsdel, placeras av anställd 29,3 29,5 31,4

Summa pensionsåtagande 498,0 511,1 531,3

Särskild löneskatt 138,2 139,7 129,0

Summa pensionsåtagande och löneskatt 636,2 650,8 660,3

Avgår Pensionsstiftelsekapital -200,0 -186,3 -156,1

Summa pensionsåtaganden 436,2 464,5 504,2

Förändring i mnkr Koncernen Kommunen

Ränteförändring, +/- 1% 11,2 1,3

Löneförändring, +/- 1% 7,0 6,4

Heltidstjänster, +/- 10 st 5,0 5,0

Generella stadsbidrag för riket, +/- 500mr 0,9 0,9

Förändrad utdebitering, +/- 1 kr 36,0 36,0

Bruttokostnadsförändring, +/- 1% 17,3 16,3

Förändring försörjningsstöd. +/- 10% 2,1 2,1

Pensionsåtagande

Känslighetsanalys
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Balanskravsresultat

Kommunen, tkr 2020 2019 2018

Årets resultat enligt resultaträkningen 18 321 -5 742 -51 987

Samtliga realisationsvinster -2 717 -1 441 -1 441

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 15 604 -7 183 -53 428

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv -2 700 - -

Årets balanskravsresultat 12 904 -7 183 -53 428

Redovisning av ackumulerade negativa resultat 2020 2019 2018

IB ackumulerade ej återställda negativa resultat -7 183 - -

Årets balanskravsresultat enligt balanskravsutredningen 12 904 -7 183 -53 428

Synnerliga skäl att inte återställa - - 53 428

UB ackumulerade negativa resultat att återställa inom tre år - -7  183 -

UB ackumulerade ej återställda negativa resultat - -7 183  -

Varav från 2019 att återställa senast 2020 - 

Varav från 2019 att återställa senast 2021 -4 800 

Varav från 2019 att återställa senast 2022 -2 383 

Summa RUR, efter avsättning/användning 2 700 - -

Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på 
ekonomisk balans mellan intäkter och kostnader. Hu-
vudprincipen vid avstämning är att intäkterna skall 
överstiger kostnaderna. Justeringar skall i beräkningen 
göras av samtliga realisationsvinster samt orealiserade 
vinster och förluster i värdepapper.

Uppstår underskott i beräkningen skall återställning 
ske efter förutbestämda beloppsnivåer inom de tre 
påföljande åren.

Kramfors kommun har sedan regelns tillkomst år 
2000, under åren t o m 2017, uppfyllt balanskravet. 
År 2018 redovisade ett underskott som bedömdes ha 
uppstått på grund av synnerliga skäl. År 2019 redovi-
sades ett underskott på 7 183 tkr som enligt förslaget 
skall återläggas under åren 2021-2022.

Enligt kommunallagen har kommuner from år 2013 
möjlighet att avsätta medel till resultatutjämnings-
reserv (RUR) om balanskravsresultatet överstiger 1 
procent av summa skatteintäkter samt generella stats-
bidrag. Kramfors kommun har tidigare år inte gjort 
några avsättningar. Innevarande år har avsättning 
gjorts med 2,7 mnkr vilket motsvarar det maximalt 
möjliga. 

Innevarande år redovisar ett överskott på 12,9 mnkr, 
efter avsättning till RUR. Detta medför att föregåen-
de års underskott kan återställas fullt ut redan detta 
år.

Avstämning av balanskravsresultat 2020
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Personal och kompetensförsörjning
Kommunen är den största arbetsgivaren i Kramfors 
med 1590 tillsvidareanställda medarbetare. Starkt 
kopplat till det viktiga kompetensförsörjningsarbetet 
� nns utmaningen att rekrytera nya medarbetare med 
rätt kompetens men även att utveckla och engagera 
kompetent personal. Att arbeta med arbetsgivarva-
rumärket är en del av detta men viktigt är även att 
skapa en hållbar arbetsmiljö där medarbetare trivs 
och är goda ambassadörer för sitt arbete. 

För en fortsatt väl fungerande välfärd är kompetens-
försörjning och hantering av sjukfrånvaro de två 
viktigaste frågorna för kommunen som arbetsgivare.

Väsentliga 
personalförhållanden

Antal medarbetare
Antalet tillsvidareanställda minskade under 2020 
med 50 medarbetare. Antalet innehavare (tillsvidare-
anställda och visstidsanställda) minskade också och 
var den sista december 1750 personer, att jämföra 
med 1779 personer år 2019. Det innebär en total 
minskning av 43 månadsanställda personer i jämfö-
relse med år 2019.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Anpassade anställningar – antal anställda 
enligt kollektivavtal BEA
Den sista december 2020 hade kommunen 84 med-
arbetare tidsbegränsat anställda på avtalet BEA, ”Be-
stämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska 

insatser”. Det är totalt 42 � er BEA-anställningar än i 
december år 2019. Av de 84 anställda är 39 kvinnor 
och 45 män. 
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Antal anställda – enligt kollektivavtalet AB
Totalt

Totalt

Andel kvinnor (%)

Andel kvinnor (%)

* Månadsavlönade exkl. vikariat

Uträkning: ARBETAD TID (timmar) totalt för året/12 (månader)/nyckeltalet 165 = Medelårsarbetare.

Andel män (%)

Andel män (%)

2019 2020

Tillsvidareanställd 1640 1590

Visstidanställd * 153 160

Månadsavlönade totalt 1793 1750

2019 2020

Månadslön 1400 1363

Timlön 145 148

Fyllnads/övertid 18 20

Årsarbetare totalt 1563 1531

2019 2020

78,7 % 78,5 %

56,2 % 65 %

76,9 % 77,3 %

2019 2020

74,0 73,7

63,2 63,6

69,3 63,2

73,2 72,6

2019 2020

21,3 % 21,5 %

41,8 % 35 %

23,1 % 22,7 %

2019 2020

26,0 26,3

34,8 36,4

30,7 36,8

26,8 27,4

Heltid som norm – Heltidsresan Medelsysselsättningsgraden

Väsentliga personalförhållanden 2020

Antal medelårsarbetare – samtliga anställningsformer 

Vidtagna åtgärder i organisationen 
avspeglas och visar på 43 mindre 
antal anställda vid året utgång 2020 
i jämförelse med 2019.

Medelårsarbetare är ett nyckeltal som 
baseras på de faktiska arbetade tim-
marna, d.v.s. närvarotimmar i arbete 
exklusive timmar för frånvaro. 

Antalet medelårsarbetare har totalt 
minskat med 32 årsarbetare och där 
den största minskningen utgörs av 
anställda med månadslön. 
Relationstalet ”Timlön” är i stort sett 
oförändrat mellan åren och utgör 
närmare 10 % av den totala arbetade 
tiden.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har ett avtal 
med Kommunal att tillsvidareanställning på heltid 
ska vara det normala vid nyanställning och att redan 
anställda medarbetare i högre utsträckning ska arbeta 
heltid. 
Från och med 2020 är alla tillsvidareanställda i 
Kramfors kommun anställda med en grundanställ-
ning på heltid. Dock � nns möjlighet att ansöka om 
tjänstledigt del av sin heltid vilket medför att den 
faktiska genomsnittliga sysselsättningsgraden är 
betydligt lägre och varierar över tid. Den fortsatta ut-
maningen är att arbeta för att � er ska välja att arbeta 
mer.

Medelsysselsättningsgraden har ökat samtliga år se-
dan 2010 och med anledning av heltidresan landande 
värdet för 2020 på 99,20 procent. 
Skillnaden mellan män och kvinnor är allt mindre. 
Männens medelsysselsättningsgrad var 99,49 procent 
och kvinnornas 99,12 procent.

2016 2017 2018 2019 2020

Kvinnor 97,51 97,87 98,04 98,19 99,12

Män 98,26 99,05 98,65 98,66 99,49

Totalt 97,66 98,11 98,17 98,29 99,20
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Åldersstruktur och könsfördelning
Av kommunens 1590 tillsvidareanställda år 2020 
var 79,5 procent kvinnor och 21,5 procent män. 
Medelåldern för kommunens tillsvidareanställda 
var år 2020 48,7 år. För kvinnor 49,8 år och för 

293 personer eller drygt 18 % av de anställda tillhör 
gruppen 60+ vilket innebär att nästan var femte med-
arbetare kan beräknas gå i pension de närmaste åren. 
Av dessa är 239 kvinnor och 54 är män. 
Yrkeskategorierna med störst andel kommande 

män 47,4 år. Andelen tillsvidareanställda under 30 år 
har de senaste fem åren varit relativt oförändrat, men 
andelen tillsvidareanställda över 60 år fortsätter att 
sjunka.  

pensionsavgångar de närmaste åren är personal inom 
vård och omsorg, förskollärare/lärare. Även kate-
gorigrupperna barnskötare, kockar, personal inom 
administration samt chefer utgör en betydande andel 
av de kommande pensionsavgångarna.
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År 2016 2017 2018 2019 2020

Total sjukfrånvaro i % av de anställdas sammanlagda 
ordinarie arbetstid

7,56 7,73 7,44 6,84 8,83

Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en 
sammanhängande tid av 60 dagar eller mer

57,82 55,32 52,06 46,74 37,04

Sjukfrånvaron för kvinnor 8,49 8,70 8,30 7,60 9,86

Sjukfrånvaron för män 4,61 4,73 4,86 4,60 5,82

Sjukfrånvaron i åldrarna 29 år eller yngre 4,72 5,14 6,42 6,06 8,83

Sjukfrånvaron i åldrarna 30 – 49 år 6,87 7,62 7,41 6,53 7,96

Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år eller äldre 8,35 8,27 7,68 7,18 9,51

Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro

Under 2020 ökade sjukfrånvaron med 2 procent 
vilket huvudsakligen beror på e� ekten av den allt 
jämt pågående Coronapandemin, med nationella di-
rektiv att medarbetare ska stanna hemma vid minsta 
sjukdomssymptom. Långtidsjukfrånvaro, 60 dagar 
eller mer, har dock minskat betydligt och visar på ett 

Personalkostnader
Personalkostnader är den enskilt största kostnaden i 
budgeten. År 2020 var den 58 procent av bruttokost-
naderna. År 2019 var den 58 procent vilket innebär 
oförändrad andel. 

lägsta värde på minst 10 år. Kvinnors sjukfrånvaro 
har ökat med 2,2 procent i jämförelse med år 2019. 
Sjukfrånvaron för män ökade under samma period 
med 1,2 procent. Skillnaden i sjukfrånvaro mellan 
könen är 4 procent.

Medellön
Medellönen den 31 december 2020 var 30 378 kr för 
tillsvidareanställda. För 2020 var kvinnornas med-
ellön 30 073 kr och männens 31 493 kr. Kvinnorna 
tjänade 95,49 % av vad männen tjänade. Löne-
skillnaderna mellan kvinnor och män har minskat i 
jämförelse med 2019.

2016 2017 2018 2019 2020

Totalt 27 957 28 621 29 314 29 863 30 378

Kvinnor 27 504 28 197 28 828 29 552 30 073

Män 29 823 30 271 31 130 31 123 31 493

Kvinnors lön 
i procent av 
männens

92,23 93,14 92,61 94,86 95,49
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Ur Kramfors perspektiv 
Kommunens två stora utmaningar som arbetsgivare 
– kompetensförsörjningen och sjukfrånvaron – har 
som för många andra frågor påverkats av Coronapan-
demins utbrott. Många långsiktiga och strategiska 
områden har fått stått tillbaka, medan andra har 
blivit mer framträdande i ljuset av pandemin. 

Under året har det systematiskt arbetsmiljöarbetet, 
bemanning samt arbetsrättsliga frågor varit i fokus. 
Kommunens verksamheter har snabbt fått ställa om 
med arbetssätt som påverkat medarbetare och chefers 
arbetsmiljö. Stora steg har tagits i att arbeta mer digi-
talt i stöd och aktiviteter.

År HME Motivation Ledarskap Styrning

2020 80 80 80 82

2019 * 79 83 80

2018 79 79 79 81

2017 81 81 79 81

2016 79 80 78 79

Åldersfördelning av antalet anställda 
(tillsvidare) den 31/12 respektive år

Medarbetarenkät – HME
Under hösten 2020 genomfördes en medarbetar-
undersökning där en del av enkäten avsåg mäta index 
”Hållbart Medarbetarengagemang” (HME). 

HME är framtagen av SKR vilket ger möjlighet att på 
kommunnivå jämföra via Kolada med övriga kom-
muner i landet. HME-enkäten fokuserar på medarbe-
tarengagemang som bedöms vara en av de viktigaste 
förutsättningarna för en organisations förmåga att nå 
goda resultat, ledarskap- och styrning.  

Syftet med enkäten är att få en bild av hur medarbe-
tare i Kramfors Kommun upplever sin situation. 

Resultatet för 2020 visar att det totala HME-värdet 
landade på 80 och kan jämföras mot medeltalet 78 
för rikets kommuner. 

HME-värdet för Styrning har ökat och värdet för 
Ledarskap har minskat i jämförelse med 2019.
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Förväntad utveckling

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Covid-19 har utlöst en kraftig konjunkturnedgång 
både i Sverige och internationellt, vilket dämpade 
skatteunderlaget markant i SKR:s första progno-
ser under året. Därefter har prognoserna förbätt-
rats allteftersom. För att motverka de ekonomiska 
e� ekterna av Covid-19 har staten bl.a. beslutat om 
betydande extra statsbidrag, vilket gör att skatteintäk-
ter och statsbidrag trots allt har utvecklats bra 2020. 
Samhällsekonomin väntas komma att stärkas 2021, 
dock med en svag inledning. Sammantaget gör SKR 
bedömningen att återhämtningen blir utdragen, där 
ett normalt konjunkturläge nås 2024. Beslutade extra 
statsbidrag � nns även med för åren framöver men 
som successivt minskar fram till 2023.

Redan innan Coronapandemin befann sig � era 
kommuner och regioner i ett ansträngt ekonomiskt 
läge samtidigt som ett ökat behov av välfärdstjänster 
till följd av den demogra� ska utvecklingen var och är 
att vänta. 

Vad gäller den demogra� ska utvecklingen i Kramfors 
kommun beräknas befolkningen minska med cirka 
200 personer per år. Alla åldersgrupper kommer att 
minska,  störst minskning väntas i åldern 0-18 år.  

En grupp som dock ökar är personer över 80 år som 
kommer att öka markant. Befolkningens samman-
sättning påverkar försörjningskvoten, vilken prognos-
tiseras fortsatt vara mycket hög i Kramfors kommun. 
Då barn, unga och äldre konsumerar övervägande 
del av välfärdstjänsterna samtidigt som personer i 
arbetsför ålder står för � nansieringen genom skatte-
inkomster innebär utvecklingen av befolkningssam-
mansättningen en ekonomisk påfrestning. 

Kramfors kommun har ett � nansiellt mål att uppnå 
en ekonomi i balans och att � nansiera investeringar 
i så lång möjligt med egna medel. Det skulle inne-
bära att kommunens kort- och långsiktiga � nansiella 
handlingsutrymme, i form av soliditet och likviditet 
behålls. Kommunen har en ansträngd ekonomi och 
har de senaste åren haft negativa resultat. Stora om-
ställningar pågår, men avstannade när pandemin slog 
till. Arbetet framåt kommer att präglas av omställ-
ning och e� ektiviseringar i verksamheterna samtidigt 
som befolkningen minskar och åldersstrukturen 
förändras.
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Kramfors kommun följer Lag (2018:597) om kom-
munal bokföring och redovisning samt tillämpar 
rekommendationerna från Rådet för kommunal redo-
visning (RKR). Enstaka undantag från detta redovisas 
även i notapparaten. 

Den kommunala bolagskoncernen följer årsredovis-
ningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovis-
ning. 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt 
att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodo-
göras kommunen och om intäkterna kan beräknas på 
ett tillförlitligt sätt enligt RKR R2.

Periodiseringar av inkomster och utgifter sker enligt 
god redovisningssed. Det innebär att inkomster och 
utgifter bokförs på de perioder de intjänats respektive 
förbrukats. Den del av inkomst som inte uppfyller 
kriterierna för intäkt periodiseras och skuldförs i 
balansräkningen (RKR R2).

Skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter 
baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med 
RKR R2. 

Investeringsbidrag
Erhållna o� entliga bidrag hänförda till materiella 
anläggningstillgångar intäktsförs på ett sätt som 
återspeglar investeringens nyttjande och förbrukning. 
Outnyttjad del av bidraget skuldförs i balansräkning-
en (RKR R2).

Avskrivningar 
Planenlig avskrivning på materiella anläggningstill-
gångar baseras på ursprungligt anska� ningsvärde och 
sker linjärt utifrån förväntad ekonomisk livslängd. 
Avskrivningarna påbörjas månaden efter anska� ning/
färdigställande. Mark och konst avskrivs inte. 

Huvudsakligen tillämpas avskrivningstider:

• byggnader och anläggningar, 20–60 år.

• maskiner, fordon och inventarier, 3–10 år.

För komponentavskrivning delas varje komponent-
grupp upp i sex komponenttyper. Typernas avskriv-
ningstider varierar mellan 10 och 60 år.

Jämförelsestörande poster redovisas enligt RKR 
R11 och är poster som inte är extraordinära men är 
viktiga att uppmärksamma vid jämförelser mellan 
perioder. Upplysningar om jämförelsestörande poster 
lämnas i not kopplade till berörda resultatposter i 
resultaträkningen.

Extraordinära poster redovisas enligt RKR R11 och 
innebär att posten dels saknar samband med den 
ordinarie verksamheten, utgör en engångshändelse 
samt uppgår till ett väsentligt belopp. Extraordinära 
poster redovisas på separata rader i resultaträkningen 
och speci� ceras i not.

Fordringar upptas till de belopp de beräknas in� yta 
med.

Finansiella tillgångar redovisas enligt RKR R7, 
vilket innebär att syftet med förvärvet avgör vär-
deringen. När syftet med innehavet är att generera 
avkastning eller värdestegring skall tillgången värderas 
till verkligt värde fram till dess att de förfaller, avyttras 
eller löses in. Verkligt värde är ett beräknat marknads-
värde för tillgången, bedömd genom extern värdering 
alternativt av två oberoende parter som har intresse av 
att en transaktion genomförs. 

Finansiella tillgångar som kontinuerligt är föremål för 
köp och försäljning klassi� ceras som omsättningstill-
gångar.

Finansiella tillgångar som betraktas som stadigva-
rande klassi� ceras som anläggningstillgångar och 
värderas till anska� ningsvärde. När bedömning på-
visar att den � nansiella anläggningstillgången har ett 
lägre värde än det redovisade värdet per balansdagen 
samt att nedgången bedöms vara bestående då görs 
nedskrivning till det lägre värdet.

Immateriella och materiella anläggningstillgångar
Immateriella samt materiella anläggningstillgångar 
värderas till anska� ningsvärde med avdrag för av-
skrivningar och eventuella nedskrivningar enligt RKR 
R4. Nedskrivningar sker i de fall tillgången inte kan 
nyttjas fullt ut enligt ändamålet eller när en extern 
värdering påvisar ett lägre värde. Uppskrivningar 
redovisas när en extern värdering påvisar ett högre 
värde.

Inga lånekostnader redovisas i anska� ningsvärdet.

Redovisningsprinciper

EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING
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Gränsdragning mellan kostnad och investering
Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk 
eller innehav med en nyttjandeperiod på minst tre år 
klassi� ceras som anläggningstillgång. Därtill kom-
mer att belopp understigande ett halvt basbelopp per 
investeringsobjekt omkostnadsförs.

Leasing (RKR R5)
Ett � nansiellt leasingavtal innebär att de ekonomiska 
riskerna och fördelen med ägandet av ett leasingob-
jekt övergått från leasinggivaren till leasingtagaren. 
Alla andra leasingobjekt betraktas som operationella 
leasingavtal.

Inom kommunen � nns hyresavtal av lokaler och 
fastigheter, som hyrs av ett kommunalt fastighets-
bolag med kontraktstider överstigande 15 år, som 
redovisas år 2020 med tillämpning from 2019 enligt 
reglerna för � nansiell leasing.

Byte av redovisningsprinciper, ändringar i upp-
skattningar och bedömningar samt rättelser av fel
Kommunen har för år 2019 valt att inte redovisa 
resultate� ekten av den förändrade redovisningsprin-
cipen. Tillgångs- och skuldvärden hänförda till 2019 
samt resultate� ekten för 2019 redovisats över eget 
kapital har bokförts under 2020. 

EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING

E� ekter av förändrade redovisningsprinciper 
� nasiell leasing, mnkr

Byggnader Lån Eget 
kapital

Åter-
läggning 
lokalhyra

Avskriv-
ningar

Ränte-
kostnader

Årets 
resultat

Ingående värde 2020-01-01 0,0 0,0 0,0

Bokförda e� ekter i balansräkningen hänförda 
till år 2019

250,7 -250,7 0,0

Bokförda e� ekter i balansräkningen hänförda 
till år 2019

-27,7 26,3 1,4

Bokförda e� ekter i balans- och 
resultaträkning hänförda till år 2020

-27,7 26,6 1,1 -29,6 27,7 3,0 1,1

Utgående värde 2020-12-31 195,3 -197,8 2,5 -29,6 27,7 30, 1,1

Övriga leasingavtal redovisas enligt reglerna för ope-
rationell leasing. Däribland fordon eftersom leasing-
tiden maximalt är tre år samt att samtliga fordon vid 
leasingtidens slut systematiskt avyttras av en utomstå-
ende part.

Avsättningar (RKR R9)

Kramfors kommun redovisar följande avsättningar:

• Avsättningar för pensioner och liknade förplik-
telser.

• Andra avsättningar; 

º Avsättning för återställande av marktäkt 
Avsättningar för återställning beräknas utifrån 
årlig kalkylerad kostnad i relation till tillförd 
mängd.

º Avsättning för rivning av fastighet
Avsättningar/upplösningar baseras på årliga 
bedömningar av kvarvarande arbete.

º Investeringsfond för Vatten och Avlopp

Kommunstyrelsen 2015-04-14 § 55 beslutade att 
avsättningar skall göras till en investeringsfond för 
VA. Enligt investeringsplanen skall medlen tas i an-

språk för investeringar 2015–2020 och ska successivt 
upplösas under avskrivningstiden.

Pensioner (RKR R10) 

Beräkningen av kommunens och kommun koncer-
nens samlade pensionsåtagande har utförts av Kom-
munernas Pensionsanstalt KPA.

Samtliga förpliktelser för pensionsåtagande för 
anställda i kommunen beräknas vid varje tidpunkt 
gällande RIPS.

För avtal med samordningsklausul utgår beräkningen 
från förhållanden som är kända vid bokslutstillfället. 
Om inget annat är känt görs beräkningen utifrån att 
ingen samordning kommer att ske.

Pensionsförmåner som intjänats före 1998 tas upp 
som ansvarsförbindelse enligt Blandmodellen. Pen-
sionsförmåner som uppstått from 1998 samt garan-
ti- och visstidspensioner tas upp som avsättningar i 
balansräkningen. Pensionsskuld redovisas i balansräk-
ning och ansvarsförbindelse inklusive särskild löne-
skatt. Premier för avgiftsbestämda pensioner intjäna-
de from 1998 redovisas det år som avgiften avser. 

En pensionsstiftelse inrättades i början av 2012. 
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Medel på totalt 119,8 mnkr har inbetalats till stiftel-
sen fram till och med 2019. Till detta har utbetalats 
särskild löneskatt med 29,1 mnkr belöpande på inbe-
talda medel. Stiftelsekapitalet uppgår per 2019-12-31 
till 186,1 mnkr (150,1 mnkr).   

Sammanställd redovisning (RKR R16)

I den kommunala koncernen ingår det helägda mo-
derbolaget Kramfors Kommunhus AB som omfattar: 
Krambo AB, Kramfast AB och Kramfors Mediatek-
nik AB.

I den sammanställda redovisningen ingår också ett 
hälftenägande av Höga Kusten Airport AB samt 
Räddningstjänsten Höga-Kusten, som är ett kom-
munförbund, som ägs med en tredjedel.

Från och med 2019 ingår även Kramfors kommuns 
pensionsstiftelse i den sammanställda redovisning-
en, LKBR 12:5. Justering härför har även gjorts för 
relationsåret 2018. 

Som konsolideringsmetod används s.k. förvärvsmeto-
den, vilket innebär att övriga juridiska personers egna 

kapital vid förvärvet har eliminerats i sin helhet. I 
den sammanställda redovisningen ingår därför endast 
den del av enhetens egna kapital som tillkommit efter 
förvärvet.

Tillgångar och skulder samt kostnader och intäkter 
har upptagits till så stor del som motsvarar kommu-
nens aktieinnehav.

Uppkommer skillnader av regler och principer som 
tillämpas mellan kommunen och bolagen, har kom-
muner i dessa fall företräde framför de kommunala 
koncernföretagen.

Räkenskaperna i den sammanställda redovisningen är 
uppställda efter de principer kommunen tillämpar.

Inom koncernen förekommer interna transaktioner 
mellan de ingående enheterna. Alla sådana transaktio-
ner av väsentlig karaktär elimineras. 

Uppskrivningar av anläggningstillgångar elimineras 
i den sammanställda redovisningen direkt mot eget 
kapital.
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Kommunala koncernen Kommunen

Löpande prisnivå, mnkr Not 2020 2019 2020 2019

Verksamhetens intäkter  1 574,9 540,2 427,6 413,9

Verksamhetens kostnader   2 -1 711,2 -1 634,8 -1 629,3 -1 596,5

Av- och nedskrivningar 3 -81,4 -78,0 -62,8 -40,2

Verksamhetens nettokostnader -1 217,7 -1 172,6 -1 264,5 -1 222,8

Skatteintäkter 4 837,6 855,9 837,6 855,9

Generella statsbidrag 5 447,9 361,1 447,9 361,1

Verksamhetens resultat 67,8 44,4 21,0 -5,8

Finansiella intäkter 6 4,9 3,2 4,1 4,8

Finansiella kostnader 7 -19,9 -17,6 -6,8 -4,7

Resultat efter � nansiella  poster 52,8 30,1 18,3 -5,7

ÅRETS RESULTAT 52,8 30,1 18,3 -5,7

Resultaträkning
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Kommunala koncernen Kommunen

Löpande prisnivå, mnkr Not 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

 - Immateriella anläggningstillgångar 8 0,2 0,2 - -

 - Mark, byggnader o tekn anläggn 9 1 351,5 1 377,7 730,4 553,2 

 - Maskiner och inventarier 10 115,6 110,6 37,3 35,2 

 - Pågående nyanläggningar 11 49,6 - 7,3 -

 - Finansiella anläggningstillgångar 12 17,7 17,7 79,9 79,9 

Summa anläggningstillgångar 1 534,6 1 506,1 854,9 668,3 

Omsättningstillgångar

 - Förråd, exploateringsfast 13 4,9 4,5 4,9 4,5 

 - Kortfristiga fordringar 14 133,7 150,9 152,8 164,8 

 - Kortfristiga placeringar 15 201,1 187,6 0,0 -

 - Kassa och bank 16 250,3 158,6 249,8 158,4 

Summa omsättningstillgångar 590,0 501,6 407,5 327,7 

Summa tillgångar 2 124,6 2 007,7 1 262,4 996,0 

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital 17 470,0 423,7 339,5 322,6 

    därav årsresultat 52,8 30,1 18,3 -5,7 

Avsättningar

 - Avsättningar för pensioner o likn. förpliktelser 18 103,6 98,4 92,9 87,1 

 - Andra avsättningar 19 67,1 65,8 53,3 57,3 

Summa avsättningar 170,7 164,2 146,2 144,4 

Skulder

 - Långfristiga skulder 20 1 122,9 1 119,5 304,5 161,3 

 - Kortfristiga skulder 21 361,0 300,3 472,2 367,7 

Summa skulder 1 483,9 1 419,8 776,7 529,0 

Summa Eget kapital, avsättningar och skulder 2 124,6 2 007,7 1 262,4 996,0 

Ställda panter och Ansvarsförbindelser

Ställda panter Inga Inga Inga Inga

Borgens- och ansvarsförbindelser 22 499,4 513,1 1 478,7 1 507,3 

Balansräkning
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Kommunala koncernen Kommunen

(löpande prisnivå, mnkr) Not 2020 2019 2020 2019

Den löpande verksamheten

Årets resultat 52,8 30,1 18,3 -5,7 

Justeringar för ej likviditetspåverkande poster 65,8 82,6 32,8 38,2 

Medel från verksamheten före förändringar av rörelsekapital 118,6 112,7 51,1 32,5 

Kassa� öde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av förråd och varulager 13 -0,4 -0,1 -0,4 -0,1 

Ökning(-)/Minskning(+) av kortfristiga fordringar 14 17,2 -21,1 12,0 -40,6 

Ökning(+)/Minskning(-) av kortfristiga skulder 21 60,6 1,6 77,4 62,7 

Kassa� öde från den löpande verksamheten 196,0 93,1 140,1 54,5 

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 8 - -0,2 - -

Investering i materiella anläggningstillgångar 9,10 -95,6 -148,1 -51,1 -51,1 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1,4 1,0 2,7 1,8 

Förvärv av � nansiella tillgångar -13,5 -26,1 - -

Avyttring/minskning av � nansiella tillgångar - - - -

Kassa� öde från investeringsverksamheten -107,7 -173,4 -48,4 -49,3 

Finansieringsverksamheten

Upplåning av långfristiga låneskulder 4,0 91,4 - -

Amortering av långfristiga låneskulder -0,6 -5,9 -0,3 -

Kassa� öde från � nansieringsverksamheten 20 3,4 85,5 -0,3 -

Bidrag till infrastruktur - - - -

Årets kassa� öde 91,7 5,2 91,4 5,2 

Likvida medel vid årets början 158,6 153,4 158,4 153,2 

Likvida medel vid årets slut 16 250,3 158,6 249,8 158,4 

Justeringar för ej likviditetspåverkande poster 2020 2019 2020 2019

Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 3,9,10 81,4 78,0 35,1 40,2 

Rearesultat försäljning av materiella anläggningstillgångar 1,4 2,4 -2,7 -1,8 

Avsättningar till pensioner och liknande förpliktelser 18 5,2 -0,8 5,8 -0,6 

Andra avsättningar 19 1,3 3,0 -4,0 1,8 

Andra ej likviditetspåverkande resultatposter -23,5 - -1,4 -1,4 

Justeringar för för ej likviditetspåverkande poster 65,8 82,6 32,8 38,2 

Kassa� ödesanalys
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Noter

Revisionskostnader
Den totala kostnaden för räkenskapsrevision under 2020 uppgår till 0,2 mnkr.  Varav kostnad för sakkunnigas granskning av räkenskaperna 
uppgår till  0,1 mnkr. Kostnaderna för räkenspasrevision avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport samt årsredovisning för 
räkenskapsåret 2020. Den totala kostnaden för revision uppgår till 1,5 mnkr, varav för sakunnigt biträde uppgår till 1,0 mnkr

Not 1 Verksamhetens intäkter KOMMUNAL KONCERNEN KOMMUNEN

2020 2019 2020 2019

Försäljningsintäkter 75,0 87,7 40,2 36,7 

Taxor och avgifter 116,7 85,5 132,3 131,2 

Hyror och arrenden 153,7 157,6 41,6 42,1 

Bidrag från EU 5,2 5,6 5,2 5,6 

Bidrag från staten 193,2 177,4 186,2 172,5 

Övriga bidrag 1,6 6,2 3,3 5,5 

Övriga försäljningsintäkter 29,5 20,3 18,8 20,3 

574,9 540,2 427,6 413,9 

   varav jämförelsestörande poster:

   reavinster  -  - 1,4 1,4 

Not 2 Verksamhetens kostnader KOMMUNAL KONCERNEN KOMMUNEN

2020 2019 2020 2019

Kostnader för arbetskraft -1 085,3 -1 058,3 -997,9 -973,8

   varav pensionskostnader -91,3 -75,6 -84,9 -69,5

Fastighetskostnader -159,8 -101,1 -97,7 -116,0

Lämnade bidrag -21,9 -25,0 -56,0 -58,3

Material kostnader -70,4 -58,6 -70,5 -58,9

Tjänste kostnader -336,8 -348,1 -392,7 -376,5

Bolagsskatt -1,3 -5,5  -  -

Övriga rörelsekostnader -35,6 -38,2 -14,5 -13,0

-1 711,2 -1 634,8 -1 629,3 -1 596,5

varav jämförelsestörande poster:   

  omstrukturering av verksamhetslokaler  -  - -9,9  -

Operationella leasingkostnader

Framtida minimileasavgifter förfaller enligt följande

 - inom ett år -97,4 -102,4 -75,2 -80,2

 - senare än ett år men inom fem år -56,8 -74,0 -56,4 -74,0

 - senare än fem år -36,2 -42,8 -36,2 -42,8

-190,4 -219,2 -167,8 -197,0

Not 3 Av- och nedskrivningar KOMMUNAL KONCERNEN KOMMUNEN

2020 2019 2020 2019

Immateriellea tillgångar 0,0  -  -  -

Mark, byggnader och tekniska anl. -64,9 -62,8 -53,6 -31,6

Maskiner och inventarier -16,5 -15,2 -9,2 -8,6

-81,4 -78,0 -62,8 -40,2

   varav jämförelsestörande poster:

     nedskrivning av byggnader -6,9 -2,2  -  -

(löpande prisnivå, mnkr)
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Not 4 Skatteintäkter KOMMUNAL KONCERNEN KOMMUNEN

2020 2019 2020 2019

Preliminär kommunalskatt 855,2 863,3 855,2 863,3

Preliminär slutavräkning innvarande år -13,1 -7,9 -13,1 -7,9

-4,5 0,5 -4,5 0,5

Slutavräkningsdi� erens föregående år 837,6 855,9 837,6 855,9

Not 6 Finasiella intäkter KOMMUNAL KONCERNEN KOMMUNEN

2020 2019 2020 2019

Övriga ränteintäkter 4,9 3,2 4,1 4,8 

4,9 3,2 4,1 4,8 

Not 7 Finasiella kostnader KOMMUNAL KONCERNEN KOMMUNEN

2020 2019 2020 2019

Finansiella kostnader avseende pensioner -2,1 -2,4 -1,9 -2,1

Finansiella kostnader avseende � nansiell leasing -0,2  - -3,0  -

Övriga räntekostnader -17,6 -15,2 -1,9 -2,6

-19,9 -17,6 -6,8 -4,7

Not 8 Immateriella anläggningstillgångar KOMMUNAL KONCERNEN KOMMUNEN

2020-12-31 2019-12-31 2019-12-31 2019-12-31

Ingående ackumulerade anska� ningsvärde 0,2  -  -  -

Årets anska� ningar  - 0,2  -  -

Utgående ackumulerade anska� ningsvärde 0,2 0,2  -  -

Ingående ackumulerade avskrivningar  -  -  -  -

Årets avskrivningar 0,0 0,0  -  -

Utgående ackumulerade avskrivningar  -  -  -  -

Utgående redovisat värde 0,2 0,2  -  -

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning KOMMUNAL KONCERNEN KOMMUNEN

2020 2019 2020 2019

Inkomsutjämningsbidrag 253,0 243,0 253,0 243,0 

Kostnadsutjämningsbidrag 54,2 14,5 54,2 14,5 

Strukturbidrag 2,0 2,0 2,0 2,0 

Regleringsbidrag 18,8 12,9 18,8 12,9 

Bidrag för LSS-utjämning 34,6 35,0 34,6 35,0 

Kommunal Fastighetsavgift 37,7 37,0 37,7 37,0 

Generella statsbidrag 47,6 16,7 47,6 16,7 

447,9 361,1 447,9 361,1 
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Not 9 Mark, byggnader och tekniska anläggningar KOMMUNAL KONCERNEN KOMMUNEN

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Ingående ackumulerade anska� ningsvärde 2 604,5 2 499,7 948,9 987,1

IB omklassi� cering -15,3  - -  -

Årets anska� ningar 49,1 138,2 32,4 40,4

Årets försäljningar/utrangeringar -107,1 -5,3 -106,9 0,0

Omklassi� ceringar 342,7 -28,1 367,2 -78,6

Utgående ackumulerade anska� ningsvärde 2 873,9 2 604,5 1 241,6 948,9

Ingående ackumulerade avskrivningar -945,0 -894,2 -411,5 -435,1

IB omklassi� cering 16,9  - -  -

Årets avskrivningar -55,1 -52,7 -25,9 -31,7

Årets försäljningar/utrangeringar 105,5 1,9 106,9 1,5

Omklassi� ceringar -367,2  - -367,2 53,8

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 244,9 -945,0 -697,7 -411,5

Ingående ackumulerade nedskrivningar -281,9 -279,7 -8,8 -8,8

Årets nedskrivningar, netto -6,9 -2,2  -  -

Utgående ackumulerade nedskrivningar -288,8 -281,9 -8,8 -8,8

Leasingtillgångar fastigheter:

Ingående redovisat värde  -  - 24,8 28,9

Årets förändring av bokfört värde 11,4  - 170,5 -4,1

  varav av- och nedskrivningar -2,9  - -27,7  -

Utgående redovisat värde 11,4  - 195,3 24,8

Utgående redovisat värde 1 351,5 1 377,7 730,4 553,4

Finasiella leasingkostnader

Framtida minimileasavgifter förfaller enligt följande

 - inom ett år 97,4 39,5 75,2 39,5

 - senare än ett år men inom fem år 56,8 157,9 56,8 157,9

 - senare än fem år 36,2 75,7 36,2 75,7

190,4 273,1 168,2 273,1

EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING
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Not 10 Maskiner och inventarier KOMMUNAL KONCERNEN KOMMUNEN

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Ingående ackumulerade anska� ningsvärde 300,2 270,3 134,8 124,1

Årets anska� ningar 21,3 16,1 11,3 10,7

Årets försäljningar/utrangeringar -87,8 -0,1 -84,3  -

Omklassi� ceringar 60,7 13,8 60,7  -

Utgående ackumulerade anska� ningsvärde 294,4 300,1 122,5 134,8

Ingående ackumulerade avskrivningar -189,6 -174,4 -99,6 -91,0

Årets avskrivningar -16,3 -15,2 -9,2 -8,6

Årets försäljningar/utrangeringar 87,8 0,1 84,3  -

Omklassi� ceringar -60,7  - -60,7  -

Utgående ackumulerade avskrivningar -178,8 -189,5 -85,2 -99,6

Utgående redovisat värde 115,6 110,6 37,3 35,2

Not 12 Finansiella anläggningstillgångar KOMMUNAL KONCERNEN KOMMUNEN

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Aktier och andelar i koncernbolag

Kramfors Kommunhus AB  -  - 72,0 72,0 

Höga Kusten Airport AB  -  - 0,3 0,3 

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen  -  -  -  -

 -  - 72,3 72,3 

Andra aktier och andelar

Kommunivest Ekonomisk förening 6,7 2,5 6,7 2,5 

Västernorrlands Länstra� k AB 0,7 0,7 0,7 0,7 

Garantia Ekonomisk förening 0,1 0,1 0,1 0,1 

Norrskog Ekonomisk förening 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ostkustbanan AB 0,0 0,0 0,0 0,0 

Övriga 0,1 0,1 0,1 0,1 

7,6 3,4 7,6 3,4 

Övriga � nansiella anläggningstillgångar

Förlagslån Kommuninvest Ekonomisk förening - 4,2 - 4,2 

Uppskjuten skattefordran 9,5 9,7 - -

Övriga 0,6 0,4 - -

10,1 14,3 - 4,2 

Summa � nansiella anläggningstillgångar 17,7 17,7 79,9 79,9 

EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING

Not 11 Pågående nyanläggningar KOMMUNAL KONCERNEN KOMMUNEN

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Ingående redovisat värde - - - -

Omklassi� ceringar 26,9 - - -

Årets Investeringar 25,2 - 7,3 -

Färdigställda anläggningar -2,5 - - -

Utgående redovisat värde 49,6 - 7,3 -
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Not 13 Förråd mm KOMMUNAL KONCERNEN KOMMUNEN

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Va-material mm 1,6 1,1 1,6 1,2 

Exploateringsfastigheter 3,3 3,3 3,3 3,3 

4,9 4,5 4,9 4,5 

Not 14 Kortfristiga fordringar KOMMUNAL KONCERNEN KOMMUNEN

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Kundfordringar 41,6 26,3 33,2 38,0 

Interimsfordringar 79,7 86,8 73,5 66,8 

Övriga kortfristiga fordringar 12,3 37,9 46,1 60,0 

133,7 150,9 152,8 164,8 

Not 15 Kortfristiga placeringar KOMMUNAL KONCERNEN KOMMUNEN

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Kortfristiga placeringar 201,1 187,6 - -

201,1 187,6 - -

Not 16 Kassa och Bank KOMMUNAL KONCERNEN KOMMUNEN

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Koncernkonto 249,7 158,3 249,7 158,3 

Kassa och bankbehållning 0,6 0,3 0,1 0,1 

250,3 158,6 249,8 158,4 

Not 17 Eget kapital KOMMUNAL KONCERNEN KOMMUNEN

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Ingående eget kapital 423,7 393,6 322,6 328,3

Korrigering ingående eget kapital -6,4  - - -

E� ekter av ändrade redovisningsprinciper:

 - Finansiell leasing -0,1  - -1,4 -

Årets resultat 52,8 30,1 18,3 -5,7

470,0 423,7 339,5 322,6

EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING
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Not 18 Avsättning till pensioner KOMMUNAL KONCERNEN KOMMUNEN

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Speci� kation - avsatt till pensioner

Särskild avtals/ålderspension 83,3 79,4 74,8 70,1

Summa pensionsskuld 83,3 79,4 74,8 70,1

Löneskatteskuld 20,3 19,0 18,1 17,0

103,6 98,4 92,9 87,1

Avsatt till pensioner

Ingående avsättning 98,4 99,3 87,1 87,7

Årets avsättning 9,0 4,2 8,6 3,6

varav:

 - Nyintjänad pension 6,7 8,4 6,5 8,1

 - Ränte- och basbeloppsuppräkning 2,1 2,7 1,9 2,4

 - Ändring av försäkringstekniska grunder 0,0  -  -

 - Pension till efterlevande 0,8 0,7 0,8 0,7

 - Övriga poster -0,6 -7,6 -0,6 -7,6

Årets pensionsutbetalningar -4,8 -5,1 -3,9 -4,3

Förändring av löneskatteskuld 1,0 0,0 1,1 0,1

103,6 98,4 92,9 87,1

Senaste aktualiseringsgrad 0,96 0,96 0,96 0,96

Totala pensionsåtaganden 

Avsättningar 103,6 98,4 92,9 87,1

Ansvarsförbindelse 489,4 511,3 489,4 511,3

Korfristig del av pensionsskuld 53,6 53,8 52,3 52,4

Avgår: Pensiostiftelsekapital -200,0 -186,3 -200,0 -186,3

446,2 477,2 434,6 464,5

Not 19 Andra avsättningar KOMMUNAL KONCERNEN KOMMUNEN

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Ingående avsättningar 61,7 62,8 57,3 55,5

Årets avsättningar 11,7 7,1 2,3 5,1

Årets upplösningar -6,3 -4,1 -6,3 -3,3

67,1 65,8 53,3 57,3

Objektsspeci� kation

Avsättning VA-fond 27,9 27,3 27,9 27,3

Avsättning för återställande av Högbergstippen 25,4 24,6 25,4 24,6

Avsättning för Rivning av fastigheterna:                             Boll-
sta 15:1 och Bollsta 18:1

8,5 4,0 - -

Avsättning för fd Björknäs sjukhem - 5,4 - 5,4

Uppskjuten skatteskuld 5,3 4,5 - -

67,1 65,8 53,3 57,3
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Not 20 Långfristiga skulder KOMMUNAL KONCERNEN KOMMUNEN

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Skulder till kreditinstitut 1 114,2 1 119,5 127,4 127,4 

Skulder till dotterbolag - - 0,5 0,5 

Finansiell leasingskuld 8,7 - 176,6 33,4 

1 122,9 1 119,5 304,5 161,3 

Förfallotider på skulder till kreditinstitut

Därav förfall inom 1 år 0,3 0,3 - -

Därav förfall inom 2 - 5 år 1,3 1,3 - -

Därav förfall senare än 5 år 1 112,9 1 117,9 127,4 127,4 

1 114,5 1 119,5 127,4 127,4 

Sammanställning � nansiella leasingavtal 

Därav förfall inom 1 år 2,9 - 27,0 5,1 

Därav förfall inom 2 - 5 år 8,3 - 111,5 21,1 

Därav förfall senare än 5 år 0,4 - 38,1 7,2 

11,5 - 176,6 33,4 

Räntebindningstid och ränta på skulder till kreditinstitut

Genomsnittlig ränta, % 1,28% 1,28% 1,46% 1,46%

Not 21 Kortfristiga skulder KOMMUNAL KONCERNEN KOMMUNEN

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Räntebärande skulder 2,5 2,5 - -

Leverantörskulder 80,6 60,7 65,2 53,3 

Pensionsavsättningar 53,6 53,8 52,3 52,4 

Interimskulder 177,6 143,8 139,3 112,1 

Skulder till koncernbolag, koncernkonto - - 146,7 112,6 

Skulder till staten 40,7 37,7 39,6 36,1 

Kortfristig del av � nansiell leasingskuld 2,9 - 28,4 -

Övriga kortfristiga skulder 3,2 1,9 0,7 1,2 

361,0 300,4 472,2 367,7 
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Not 22 Borgen och ansvarsförbindelser KOMMUNAL KONCERNEN KOMMUNEN

2020-12-31 2019-12-31 2019-12-31 2019-12-31

Borgensförbindeleser

Borgen och andra förpliktelser gentemot kommunägda bolag - - 989,2 994,9

Kommunalt borgens- och förlustansvar för egnahem mm 0,1 0,4 0,1 0,4

0,1 0,4 989,3 995,3

Ansvarsförbindelser pensioner

Ingående ansvarsförbindelse 412,0 429,5 412,0 429,5

Ränte- och basbeloppsuppräkning 13,8 13,3 13,8 13,3

Övriga poster -3,1 -3,5 -3,1 -3,5

Årets utbetalningar -28,8 -27,3 -28,8 -27,3

Summa pensionsförplikttelser 393,9 412,0 393,9 412,0

Särskild löneskatt 95,5 100,0 95,5 100,0

Utgående ansvarsförbindelse 489,4 512,0 489,4 512,0

Övriga ansvarsförbindelser

Garantibelopp Fastigo 0,7 0,7 - -

Återbetalningsskyuldighet för bidrag 9,2 - - -

9,9 0,7 - -

Summa borgen- och ansvarsförbindelser 499,4 513,1 1 478,7 1 507,3

Kramfors kommun har i juni 2005 ingått en solida-
risk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest 
i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida 
förpliktelser. Samtliga 292 kommuner och landsting/
regioner som per 2020-12-31 var medlemmar i Kom-
muninvest ekonomisk förening har ingått likalydande 
borgensförpliktelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest 
ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som 
reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmar-
na vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd 
borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret 
fördelas dels i förhållande till storleken på de medel 
som respektive medlemskommun lånat av Kommun-
invest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på 
medlemmarnas respektive insatskapital i Kommunin-
vest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den � nansiella e� ekten av 
Kramfors kommuns ansvar enligt ovan nämnd bor-
gensförbindelse, kan noteras att per 2020-12-31 upp-
gick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser 
till 501 229 801 kronor och totala tillgångar till 525 
483 415 941 kronor. Kramfors kommuns andel av de 
totala förpliktelserna uppgick till 1 268 908 763 kro-
nor (0,2532%) och andelen av de totala tillgångarna 
uppgick till 1 325 655 301 kronor (0,2523%).
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mnkr Intäkter Kostnader Netto Netto Netto

Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Budget Budgetav-

2020 2019 2020 2019 2020 2020 vikelse 2020

Välfärdsnämnden 129,6 130,6 -687,3 -678,5 -557,7 -539,5 -18,2

Bildningsnämnden 146,3 135,4 -594,5 -585,5 -448,1 442,3 -5,8

Produktionsnämnden 220,4 218,3 -248,5 -245,7 -28,2 -30,7 2,5

Överförmyndarnämnden 0,1 0,2 -3,2 -3,3 -3,1 -3,3 0,1

Revisionen - - -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 0,0

Kommunstyrelsen 28,2 28,9 -212,9 215,9 -184,7 -192,0 7,3

Finansförvaltning 7,9 10,3 -21,0 -10,6 -13,1 -32,3 19,2

Justeras: Poster som ej är
hänförbara till Verksamhetens
intäkter och Verksamhetens 
kostnader enligt resultaträkning -104,9 -109,8 139,7 144,6 34,8 55,2 -20,4

Summa verksamheter 427,6 413,9 -1 629,3 -1 596,5 -1 201,7 -1 186,4 -15,3

Driftsredovisning
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Investeringsredovisning

Nämnd Budget Grundbudget Tilläggsbudget Redovisat Avvikelse

Välfärdsnämnden 1,8 1,8 1,6 0,2

Bildningsnämnden 3,8 1,8 2,0 3,7 0,1

Produktionsnämnden 63,5 44,5 19,0 23,4 40,0

Kommunstyrelsen 3,0 3,0 22,3 -19,3

Summa 72,1 51,1 21,0 51,1 21,0

Grundbudget KF § 83/2019 51,1 

Tilläggsbudget KS § 33/2020 10,0

Tilläggsbudget KS § 144/2020 11,0

72,1

Bland 2020 års investeringar 
51,1 mnkr märks:

Björknäs ridhus 14,3

Projekt Skuleberget 7,4

IT utrustning 3,3

Infrastruktur Viaduktsgatan Nyland 2,5

Infrastruktur Hällgumsgatan Kramfors 1,2

Nylands avloppsreningsverk 1,2

Investeringsredovisning mnkr

Investeringsnivån 2020 är nästan exakt densamma 
som 2019, d v s 51,1 mnkr. Total investeringsbudget 
inklusive tilläggsbudget för 2020 var 72,1 mnkr. Av-
vikelsen mellan investeringsbudget och investeringar 
blev 21 mnkr. En del av detta kommer i särskilt 
beslut att tilläggsbudgeteras till 2021 på grund av att 
projekt inte var helt slutförda 2020.
Budgetöverdraget hos kommunstyrelsen förklaras av 
att de två stora projekten under året (Björknäs Rid-
hus och Projekt Skuleberget) har budgeterats inom 
produktionsnämnden men att löpande utfall redo-
visats inom kommunstyrelsen. Orsaken till det är 
att projektledare för båda projekten är fritidschefen 
som organisatoriskt ligger under kommunstyrelsen. 
Driften av projekten när de är färdigställda kommer 
att ligga under produktionsnämnden.
Bland de större projekten under 2020 var färdigstäl-
landet av Björknäs ridhus. Projektet har pågått under 

åren 2018-2020. Projektbudget var beslutat till 25 
mnkr under dessa år. Slutredovisning av projektet vi-
sade en investering på totalt 27,5 mnkr. För att täcka 
merparten av investeringen utöver ursprunglig budget 
togs ett delegationsbeslut 2020-10-29 att 1,6 mnkr 
överförs från Investeringsreserv till detta projekt.
Projekt Skuleberget som bland annat avser rivning av 
be� ntlig lift samt byggandet av en ny lift till skidan-
läggningen, en anläggning som även skall användas 
sommartid påbörjades under 2020. Det är ett projekt 
som kommer att pågå i drygt två år varför det redovi-
sas som pågående projekt i balansräkning. Budget för 
Skuleberget tillkom som en tilläggsbudget i beslut § 
33 i kommunstyrelsen 11 februari 2020. Projektet i 
sin helhet har budgeterats till 38 mnkr och � nansieras 
genom o� entliga och privata investeringsbidrag med 
28 mnkr samt med 10 mnkr av kommunen. 
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Ett aktivt arbete har under året skett i verksamheterna 
med att omsätta välfärdsnämndens mål i aktiviteter. 
Goda exempel � nns där enhetschefer och medarbe-
tare tillsammans har tagit fram aktiviteter som haft 
bäring på både kvalitet och ekonomi. Individ- och 
familjeomsorgens enhetschefer har varit piloter detta 
år för att använda verktyget Hypergene i arbetet med 
måluppfyllelse, med hittills goda erfarenheter. Pande-
miutbrottet av Covid-19 har dock påverkat verksam-
heterna kraftigt genom att annat fått prioriteras.

Välfärdsnämndens mål kopplade till perspektivet 
Kramforsbon är delvis uppfyllda. Pandemin har 
påverkat arbetet med målen, men trots det har många 
enheter lyckats i sina intentioner. Målet att Kram-
forsborna ska ha tillit till att politik och förvaltning 
arbetar för deras bästa har från verksamheternas håll 

Välfärdsnämnden

omsatts till aktiviteter inom kontaktmannaskap och 
utvecklandet av brukarnas genomförandeplaner. 

Välfärdsnämndens mål kopplade till perspektivet 
processer är delvis uppfyllda. Nämndens mål om att 
verksamheterna ska arbeta för samverkan inom och 
över förvaltnings- och myndighetsgränser är delvis 
uppfyllt.  Arbetet med samverkan har ökat i och med 
pandemin, både externt och internt. Den strukturera-
de samverkan som planerats har däremot fått priorite-
ras ned. Lärdomarna av pandemin medför dock att vi 
kommer att kunna arbeta med samverkan på nya sätt.

Arbetet med handlingsplanen för en ekonomi i balans 
har inte kunnat fokuseras på i den utsträckning som 
varit önskvärd. Trots det har ett e� ektiviseringsarbete 
genomförts som har gjort att välfärdsnämndens un-
derskott jämfört med tidigare år har minskat.

Välfärdsnämnden har att, i samverkan med andra förvaltningar och det omgivande samhäl-
let, främja goda levnadsförhållanden och tillhandahålla vård, omsorg, stöd och service till 
familjer och enskilda som behöver det. Barn och unga, äldre, personer med funktionsnedsätt-
ning, beroendeproblematik och personer som vårdar närstående är de grupper vars behov 
särskilt skall uppmärksammas. 

Verksamheten styrs till stora delar av speciallagstiftning där Socialtjänstlagen, Lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, 
Lag om vård av missbrukare i vissa fall samt Hälso- och sjukvårdslagen är de mest tillämpade. 
Socialförsäkringsbalk, Föräldrabalk, Patientsäkerhetslag och Migrationslagstiftning är exempel 
på annan lagstiftning som styr verksamheten. Verksamheten är organiserad i en övergri-
pande förvaltningsledning, en avdelning för administration och information, en avdelning 
för kvalitetsledning och hälsa samt tre verksamhetsområden; Stöd, vård och omsorg (SVO), 
Individ- och familjeomsorg (IFO) samt Funktionsstöd (FS).

Ekonomi 
Övergripande ekonomisk redovisning

VERKSAMHETSBERÄTTELSER

Konto Utfall 2019 Utfall 2020 Budget helår 2020 Avvikelse utfall/budget 
för perioden

Intäkter -130,6 -129,6 -101,6 28,0

Personalkostnader 459,0 461,4 465,1 3,7

Övriga kostnader 219,6 225,9 176,0 -49,8

Summa resultaträkning 547,9 557,7 539,5 -18,1
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Resultatmässigt liknar detta år inte något annat. 
Det innehåller många jämförelsestörande poster av 
tillfällig karaktär p.g.a. pandemin.
Resultatet visar ett underskott med - 18,1 Mnkr, 
vilket är en förbättring i jämförelse med det kända 
behov på - 46,3 Mnkr som välfärdsnämnden hade 
i början av året. Orsaken är e� ekter av vidtagna 
åtgärder, men även att välfärdsnämnden tillfördes 
12 Mnkr från extra äskade medel av fullmäktige. 
Samtidigt har ökade kostnader uppstått på grund av 
pandemin.
Personalkostnaderna har blivit lägre än budgeterat, 
trots ett ökat behov av medarbetare på grund av 
pandemin, en e� ekt av handlingsplanen för ekonomi 
i balans.
En positiv avvikelse ses i intäkterna. Det beror på 
100 % kompensation av staten för sjuklönekostna-

der under mars-juli. Även avvikelser på sjuklöner 
juli-december har kompenserats, men genom att 
sjuklönekostnader för 2020 har jämförts med sjuklö-
ner för 2019 och där har di� erensen legat till grund 
för ersättning. I intäkterna kan även e� ekten ses av 
den kompensation på 91,4 % som medgetts av de 
merkostnader för Covid-19 som uppstod februari - 
augusti. 
En annan faktor som påverkar intäkterna negativt är 
ett � ertal avslag och minskade intäkter från Migra-
tionsverket med totalt cirka 9 Mnkr.
Avvikelsen som uppstått inom övriga kostnader beror 
till stor del på de kostnader som är relaterade till 
Covid-19 men som inte har kompenserats, på place-
ringskostnader och på kostnader som är relaterade till 
ytterfall inom området funktionsstöd. 

mnkr Utfall 2019 Utfall 2020 Budget helår 2020 Avvikelse utfall/budget 2020

Välfärdsförvaltning 547.9 557.7 539.5 - 18.1

Område GEM 13.6 29.3 21.6 - 7.7

Område SVO 274.1 250.5 257.8 7.3

Område FS 113.4 117.2 115.8 - 1.4

Område IFO 106.7 118.2 105.2 - 13.0

Område KLH 40.2 42.5 39.1 - 3.4

Redovisning per område

Välfärdsförvaltning GEM (+ 7,7 mnkr)
Området har ett omställningsbehov utlagt i budget 
på -1,9 Mnkr.

Underskottet för området beror på att det bokförts 
en befarad kundförlust på 7,2 Mnkr, vilket avser en 
fordran på Region Västernorrland.

Coronapandemin har visat på svårigheten att få tag 
på godkänd skyddsutrustning till omsorgen. I händel-
se av kris har därför ett förrådslager för tre månader 
byggts upp inom förvaltningen vilket har inneburit 
stora kostnader för år 2020. Lagret lades som en 
permanent verksamhet på administrativa avdelning-
en från och med december. Kostnader för lokalhyra 
tillkommer år 2021 samt stora kostnader för skydds-
utrustning så länge pandemin är aktiv och under 
perioder av vaccinering. Förrådet ska även � nnas kvar 
efter pandemin, detta för att kunna tillgodose verk-
samheten i framtiden vid behov av kriser.

Stöd vård och omsorg, SVO, (7,3 mnkr)
Området har ett omställningsbehov utlagt i budget 
på -22,6 Mnkr.

Områdets generella sparbeting på ca 8 Mnkr, utöver 
de besparingar på ca 14,6 Mnkr som redan i början 
av året lades i verksamheternas driftsbudget, har 
med hänsyn taget till jämförelsestörande poster inte 
kunnat hanteras. Bland annat överstiger kostnader för 
vård på Hospice budget.

Med hänsyn taget till jämförelsestörande poster så 
visar hemtjänstens resultat på ett ekonomiskt över-
skott. Överskottet kommer bland annat från lägre 
kostnader för fordon och kost men framförallt från 
lägre kostnader för personal. Nivån för korttidsfrån-
varo har ökat dramatiskt. Med anledning av statens 
kostnadstäckning för alla sjuklönekostnader under 
ett antal månader så har verksamheten avlastats med 
betydande belopp som den annars behövt bära. 

Även verksamheten för särskilt boende uppvisar, 
med hänsyn taget till jämförelsestörande poster, ett 
ekonomiskt överskott. Verksamheten är den som varit 
hårdast drabbad av pandemin under året och vissa 
enheter ställdes under en tid inför betydande utma-
ningar. Det explosiva utbrottet under mars månad 
resulterade i att ett antal brukare med bekräftad 
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smitta avled. Endast en begränsad nyin� yttning har 
skett i de tidigare drabbade enheterna. Beläggnings-
graden för verksamheten har i snitt legat på 88 % 
jämfört med normala 97-98 %. 

Funktionsstöd, (FS), (-1,4 mnkr)
Verksamhetsområdet beräknade under början av året 
att klara en ekonomi i balans. Det baserades på utfall 
till och med april. Området har arbetat med perso-
nalplanering och schemahantering vilket medfört ett 
e� ektivare sätt att arbeta med bemanningsfrågor. Pan-
demin har dock medfört ett större vikariebehov m a a 
rekommendationerna för att minska smittspridning.

Individ och familjeomsorg, IFO, (-13,0 mnkr)
För att klara en ekonomi i balans erhöll området 11 
Mnkr i förstärkt budget. Det � nns ett omställnings-
behov utlagt i budget på 8,3 Mnkr för år 2020 utöver 
de kostnadsminskningar som området också behöver 
ta hänsyn till för att ha en ekonomi i balans.

Underskotten beror detta år till allra största del på 
uteblivna ersättningar från Migrationsverket. Inför 
budget år 2020 gjordes en bedömning av förväntade 
intäkter baserat på tidigare utfall, vilket blev miss-
visande. Antal in� yttade nyanlända har minskat och 
det som återsökts i ersättning från Migrationsverket 
har till största delen avslagits. Flertalet beslut har inte 
heller har kunnat överklagas.

Under året har glädjande nog antal placeringar inom 
Barn och Unga minskat. Ett fåtal kostnadsdrivande 
fall relaterade till § 12-hem LVU har avtagit. Under 
året har ett arbete gjorts för att öka kostnadsmed-
vetenheten vilket bl.a. lett till � er hemmaplanslös-
ningar, en större satsning på öppenvård med tidiga 
insatser, kortare väntetider och förhandling av priser 
med privata aktörer. 

Behoven är stora inom området och de åtgärder som 
varit möjliga att vidta för en ekonomi i balans har 
inte räckt till. Området erhöll därför 11 Mnkr av ex-
tra äskade medel, varav 6,6 Mnkr tillföll ekonomiskt 
bistånd i tilläggsbudget. Det har gjort att det tidigare 
befarade underskottet har minskat. Jämfört med 
tidigare års utfall så har utbetalt ekonomiskt bistånd 
minskat i kostnader med cirka 1,5 %, trots farhå-
gorna under året om hur pandemin skulle påverka 
arbetslösheten.

Kvalitetsledning och hälsa, KLH, (-3,4 mnkr)
Området har ett omställningsbehov utlagt i budget 
på -2,3 Mnkr efter att ha erhållit en ramökning på 
1,0 Mnkr.

Brist på legitimerad personal har inneburit ett behov 
av stafettpersonal, både sjuksköterskor och arbetstera-

peuter, vilket har medfört merkostnader. Sjukskriv-
ningarna har ökat, vilket till stor del beror på Covid 
-19. Stafettpersonal är inköpt för 1,4 Mnkr under år 
2020.

Även Covid-19 har medfört ökade kostnader för 
den här verksamheten då all skyddsutrustning och 
förbrukningsmaterial för hela förvaltningen kopplat 
till pandemin har bokförts inom området fram till 
december.

COVID-19
Den pågående pandemin har medfört extraordinära 
kostnader för de olika verksamheterna i form av;

• Kraftigt ökade kostnader för sjuklöner.

• Kohortvård, vilket medfört stora behov av per-
sonalförtätning inom särskilt boende. 

• Kostnader för ersättare, då viss omvårdnadsper-
sonal avdelats för att bistå med provtagning av 
brukare.

• Kostnader för inköp av skyddsutrustning och 
övrigt material.

• Användandet av skyddsutrustning, vilket med-
fört produktivitetsminskning vid insatser till 
misstänkta och bekräftat smittade brukare.

• Extra resurser, som tillsatts för att hantera 
samordning, försörjning, hantering, lagerhåll-
ning, distribution, inventering och fördelning 
av förbrukningsmaterial och personlig skyddsut-
rustning.

• Akuta utbildningsinsatser för att kunna snabbre-
krytera personal som ersättare för ordinarie 
personal, vilket medfört kostnader för lärarlöner 
och utbildningslokaler.

• Kostnader för webbutbildning av viss personal 
med hjälp av Hospice.

Regeringen har ersatt kommunerna för alla sjuklöne-
kostnader dag 2-14, från 1 april till 30 juli. Från och 
med den 1 augusti till och med den 31 december 
ändrades beslutet till att staten åtog sig att ersätta 
arbetsgivarna för högre sjuklönekostnader än vad 
som kan anses normalt för perioden. 

Det har även funnits möjlighet att återsöka de 
merkostnader som uppstått p.g.a. av pandemin från 
Socialstyrelsen. Under perioden februari till decem-
ber har merkostnader för 36,7 Mnkr bokförts. 
17,3 Mnkr har redan ersatts av Socialstyrelsen och 
6 Mnkr har bokats upp i samband med bokslutet. 
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Antal anställda Januari 
2020

December 
2020

Jämförelse januari 2019 med december 
2019

Tillsvidareanställda 824 787 -37

Tidsbegränsat månadsanställda exklusive vikariat 28 53 25

Personal

Framtida utmaningar

Inledningen på det nya året 2021 har medfört ytter-
ligare svåra utmaningar med anledning av extremvä-
der, vilket än mer ökat trycket på redan hårt prövade 
verksamheter. Snabbtester för att tidigt upptäcka 
eventuell smitta hos medarbetare och vaccinationer 
av såväl brukare som medarbetare är processer som 
pågår. De förväntas hjälpa oss att komma tillbaka till 
ett normalläge, men det är ändå en ny verklighet att 
förhålla sig till. Vi vet ju ännu inte hur pandemin 
kommer att påverka oss människor på lång sikt. 

Den kraftigt ökande korttidsfrånvaron är oroväckan-
de men hur mycket av den som är resultatet av 
de skärpta reglerna för frisknärvaro går inte att säja. 
En satsning för att arbeta med sjukfrånvaron � nns 
i handlingsplanen för en ekonomi i balans.

Arbetet med utvecklingen av förändringsledning och 
att förbättra ledning och styrning ska återupptas un-
der året. Där ingår också det arbete som påbörjats 
i utvecklingen av God och Nära vård. 

Antalet tillsvidareanställda har fortsatt att minska under året, i linje med handlingsplanen för en ekonomi i balans. Däremot har antalet 
tidsbegränsat månadsanställda ökat, vilket speglar det stora behov av extrapersonal som pandemin krävt.
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Uppföljning av mål

Perspektiv Kramforsbon
Inom Bildningsförvaltningens alla verksamhetsområ-
den � nns en god tillgänglighet och ett förhållnings-
sätt som beaktar in� ytande och delaktighet för barn, 
elever, studenter och deltagare. Dock har pandemin 
gjort att aktiviteter som marknadsföring, kommuni-
kation med elever och vårdnadshavare blivit till viss 
del försenade och skett på ett anpassat sätt. Denna 
anpassning har också varit en fördel för tillgänglighet 
för många men också försvårat till viss del när det 
gäller in� ytande och delaktighet. 

I förskolan beskriver 5 % av personalen att man helt 
och hållet ger alla barn ett reellt in� ytande på arbets-
sätt och verksamhetens innehåll, 59 % till stor del 
och 36 % svarar till viss del. Det � nns en stor medve-
tenhet hos enheterna när det gäller genusfrågor. 64 % 
uttrycker att man helt ser till att planera och genom-
föra verksamheten så att � ickor och pojkar får lika 
stort in� ytande över och utrymme i verksamheten, 

Bildningsnämnden
Nämnden ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt vuxenutbildning. Under nämndens 
ansvar faller också kommunens bibliotek och kulturskola.

36 % svarar till stor del. Miljön anpassas genom att 
utmana med nya material och nya aktiviteter. I sam-
band med pandemin har en stor del av verksamheten 
� yttat utomhus.

I grundskolan, gymnasiet och särskolans alla åldrar 
visar enkäter sen i våras att eleverna och barnen trivs 
men att arbetsron behöver förbättras, med undantag 
för särskolan där även arbetsro uppnås i hög utsträck-
ning. 

I förskolan visar trygghetsvandringar, olika bildstöd 
och kommunikation med vårdnadshavare att barnen 
är trygga och trivs. Även inom förskolan har arbets-
ron bitvis varit svår då det funnits återkommande 
problem med ljudnivå under året. Vissa barn kräver 
extra och därmed räcker personal inte alltid till. För-
ändringar och förbättringar görs för att sträva efter att 
alla barn ska få arbetsro.
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Projekt ”Stärkta bibliotek” arbetar för att Kramfors 
bibliotek ska bli ett tryggt rum för såväl använda-
re som medarbetare. Projektet går enligt plan och 
sträcker sig fram till 2022.

Perspektiv processer
Varje enhet har en aktuell och levande plan för arbe-
tet kring diskriminering och kränkande behandling. 
Inom förskolan behöver dock arbetet med kartlägg-
ning av de lokala förutsättningarna utvecklas och bli 
mer konkret. 

Biblioteksplanen är förankrad och barnkonventionen 
implementerad i bibliotekets arbetssätt. 

I ett tillsammansarbete i varje verksamhet formule-
ras enhetens verksamhets-idé och kärnvärden, samt 
organiseras ansvarsområden med tydlig koppling till 
uppdraget. Enheterna har kommit olika långt i hur 
förankrad plattformen/ den lokala verksamhetsplanen 
är. 

Två utvecklingsområden för alla verksamheter, i olika 
omfattning, är att följa upp och analysera de olika 
delprocesserna för att ta vidare i ett utvecklingsarbete 
och ett tydligt beskrivet årshjul för det systematiska 
kvalitetsarbetet. 

Perspektiv medarbetare
Höstens medarbetarenkät visar att 32 % av bildnings-
förvaltningens medarbetare svarar att det stämmer 
mycket bra på frågan om de ser fram emot att gå till 
arbetet. 49,7 % svarar stämmer ganska bra och 13,5 
% svarar varken bra eller dåligt, av totalt 340 svar. 

För att på sikt klara av rekryteringsbehoven genom-
förs marknadsföring på olika sätt. Inom alla bild-
ningsförvaltningens verksamheter sker gemensamma 
rekryteringar inom verksamhetsområdena. Personal-
planeringen har inför hösten haft bättre framförhåll-
ning än tidigare. Ett led i att stärka kompetensförsörj-
ningen är att säkerställa antalet VFU handledare 
i kommunen. 

Cheferna tillvaratar engagemang och ger ansvar och 
befogenheter till medarbetarna, vilket kan styrkas i 
medarbetarenkäten. Där svarar 52,5 % av personalen 
(av 335 svar) i bildningsförvaltningen att det stäm-
mer mycket bra att närmaste chef ger förutsättningar 
för medarbetarna att ta ansvar för sitt arbete. 33,1 % 
svarar att det stämmer ganska bra och 10,4 % varken 
bra eller dåligt. Ett utvecklingsområde inom de � esta 
verksamheterna är att hantera uppkomna frågor där 
de uppstår. 

Året har i stor utsträckning präglats av pandemin. 
Detta har alla medarbetarna fått erfara på olika sätt 
i sina verksamheter. Det syns också på förvaltning-
ens sjuktal som för hela förvaltningen 2020 är 7,28 
% vilket kan jämföras med 2019 (utan corona) där 
motsvarande si� ra var 4,72 %.

Folkbiblioteket och förskolan sticker ut med högre 
si� ror, 14 % resp. 10 %.

Gymnasiet och vuxenutbildningen har lägst, ca 
hälften av förvaltningens snitt, som kan förklaras av 
mycket � ärrstudier där personal har kunnat jobba 
hemifrån.

Grundskolan ligger på bildningsförvaltningens snitt 
avseende sjukfrånvaro.

Perspektiv ekonomi
Under de senaste åren har underskottet i bildnings-
nämndens budget minskat. 

2018 -23,2 mnkr i underskott vid årets slut

2019 -25 mnkr i underskott vid årets ingång och -16,4 vid årets slut

2020 -12 mnkr i underskott vid årets ingång och -5,8 vid årets slut 

2021 -9,2 mnkr i underskott vid årets ingång

Både 2019 och 2020 har intäkterna slagit fel då 
in� ödet från t ex Migrationsverket kraftfullt minskat. 
Kostnadsbudgeten har hållit. Dock blir det då ett mi-
nus i bokslutet. Inför 2021 har budgeten för intäkter 
från Migrationsverket kraftigt minskat för att inte få 
bakslag ett tredje år på denna post. 

Från och med mitten av våren har förvaltningen re-
dovisat månadsbokslut till nämnd. Under sommaren 
visade månadsbokslutet på en stor di� erens jämfört 
med budget. Den troliga orsaken är en felbudgetering 
av semesterlönerna. Under hösten var utfallen mer 
trovärdiga förutom att kompensation för lönerörelsen 
saknades och byggde på ett underskott som sedan 
justerades till i årsredovisningen. 

Månadsrapporterna har slipats till och inför 2021 
kommer månadsbokslut att lämnas de � esta av årets 
månader med undantag de månader där delårsbok-
slutet ersätter och eventuellt en sommarmånad.
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I Central ledning ligger större delen av förvaltningens 
intäkter från Migrationsverket med redan nämnda 
negativa avvikelse. Som positiv avvikelse ligger här 
förvaltningens ersättning från lönepotten för under 
året utbetalade löneökningar kopplade till 2020 års 
lönerörelse.

Förskolan gör ett överskott på 1,9 mnkr utöver att 
man tjänat ihop sitt sparbeting på 2 mnkr. Ett nitiskt 
vändande på slantarna i kombination med i princip 
fullbelagda avdelningar ger resultat.

Grundskolan gör ett underskott på 1,3 mnkr men 
har därmed också sparat ihop 2,7 av sparbetingets 
4 mnkr. Under första halvåret ledde nyanställningar 
till ej budgeterade lönekostnader vilket delvis rättats 
till under årets andra halva men inte tillräckligt för 
att balansera upp årets personalbudget. Plusposter 
utgörs av statsbidrag och minskade inköp av varor 
och tjänster.

Statsbidraget Likvärdig Skola bidrar med 12,5 mnkr 
varav huvuddelen nyttjas till att förstärka med mer 
personal i grundskolorna.

Vuxenutbildning/Gymnasiet/Arbetsmarknadsenhet 
(VGA) hamnar 14,4 mnkr över sin budget varav 
sparbetinget utgör 6 mnkr.

Gymnasieskolans kostnader ökar med en växande 
verksamhet, främst orsakad av � er interkommunala 
elever.  I 2020 års budget landar ersättning för IKE 

på elevhälsans konto (vilket är justerat inför budget 
2021). 

Arbetsförmedlingen anvisar nyanlända till utbildning 
inom den kommunala vuxenutbildningen. Detta sker 
bl a genom den så kallade utbildningsplikten. Detta 
ersätts genom Migrationsverkets schablonersättning. 
Dock har det i kommunen inte gjorts någon juste-
ring av fördelningen mellan nämnderna så den ökade 
verksamheten sker utan att medel skjutits till. 

Gymnasiesärskolan, Yrkeshögskolan och AME håller 
budget.

Elevhälsans mycket goda resultat bygger helt på 
utfallet av Interkommunal Ersättning IKE som ger 
ett nettoöverskott mot budget på 5 mnkr vilket till 
nästan 100 % är kopplat till gymnasieskolan. Det 
nettounderskott på 1 mnkr som återstår då IKE räk-
nas bort är bl.a. kopplat till Pedagogisk omsorg 
på obekväm arbetstid (Nattis).

Kulturen, bestående av Kulturskolan och Biblioteks-
verksamheten, lyckades 2019 genomföra ett kraftigt 
sparbeting och har under 2020 förvaltat sin budget 
väl.

Covid-19 har haft liten påverkan för bildningsför-
valtningens ekonomi. Utöver full täckning för alla 
sjukkostnader har de största förlusterna varit förknip-
pade med Räddningsgymnasiet, Sandö, där uteblivna 
hyresintäkter på 0,4 mnkr utgör den största delen av 
kontots samlade kostnad på 0,7 mnkr.

Utfall 2019 Utfall 2020 Budget helår 2020 Avvikelse utfall/budget

Bildningsförvaltning  450,1  448,1  442,3 -5,8

Central 2,2 -0,5 3,5 4,1

Förskolan 89,9 88,7 90,5 1,9

Grundskolan 181,9 180,3 179,0 -1,3

Gymnasiet, Vuxenutbildning och 
Arbetsmarknadsenhet

135,2 143,8 129,4 -14,4

Elevhälsa 21,7 17,7 21,8 4,1

Kultur 19,1 18,1 18,0 0,1

Ekonomisk redovisning per verksamhetsområde

Ekonomisk redovisning

Vid ingången till 2020 fanns i Bildningsnämndens 
budget ett underskott på totalt 12 mnkr. För att nå 
ett utfall i balans med budget upprättades en hand-
lingsplan som fördelades enligt följande:
2 mnkr till Förskolan
4 mnkr till grundskolan 
6 mnkr till Vuxenutbildning/Gymnasiet/Arbetsmark-
nad (VGA).

Uppföljning visar att handlingsplanen till sin största 
del har genomförts men andra kostnadsposter har 
ökat så resultatet på sista raden har stannat på 
– 5,8 mnkr. 
Vid delårsbokslut 2 prognostiserades ett underskott 
på 6,2 mnkr. Denna prognos har fram till årsbokslu-
tet minskat med 0,4 mnkr.
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Förvaltningens samlade intäkter överstiger budget 
med 8,4 mnkr trots att ersättningen från Migra-
tionsverket minskat med 5,8 mnkr mot budget. 
Positivt är utfallet av riktade bidrag från Skolverket 
och ersättning från Försäkringskassan med 5,1 mnkr 
för sjuklönekostnader under 4 månader. Intäkter för 
sålda utbildningsplatser främst IKE har ökat mar-
kant och överträ� ar budget med 8,1 mnkr. Intäkter 
som härrör till riktade bidrag och ersättning från t ex 
Försäkringskassan är kopplat till utgifter och kan inte 
balansera upp den minskade ersättningen från Mig-
rationsverket där verksamheten fortsatt har kostnader 
kvar. 
Personalkostnaderna överstiger budget med 13,1 
mnkr. Grundskolan har under våren haft anställning-
ar utöver budget. Gymnasiet har utökat sin verksam-
het vilket till stor del bygger på in� ödet av � er elever 
från omgivande kommuner och som därmed genere-
rar interkommunal ersättning IKE.
Övriga kostnader avviker netto från budget med 
1 mnkr men två större avvikelser åt vardera håll är 
värda en kommentar. Alla samlade inköp av varor och 
tjänster understiger budget med 10,1 mnkr samtidigt 
som köp av utbildning överstiger sin budget med 
samma belopp. Köp av utbildning utgörs dels av IKE 
men också verksamheten på Nordvik som växer på ett 
positivt sätt.

Framtida utmaningar

Förändringar i barn- och elevantal från de yngsta till 
vuxna inom bildningsnämndens verksamhetsområde 
ställer krav på förmåga att ställa om. 

Antalet barn inom förskolan förväntas minska något 
de närmaste åren men inte överallt. Förskolans orga-
nisation måste vara � exibel och politiskt mod krävs 
både när verksamheten krymper och när den växer.
Efter några år med kraftigt minskat antal elever inom 
grundskolan stabiliseras nu elevantalet. Dock är det 
en organisatorisk balansgång för de mindre skolorna 
att få en skolorganisation som fungerar med varierat 
antal elever i de olika årskullarna. 
Gymnasiet står inför den stora elevminskning som 
grundskolan just gått igenom. Dock ingår Kramfors 
gymnasieskolor i en regional samverkan där det är 
viktigt att skolans utbud möter det eleverna vill söka. 
Kramfors gymnasieskola och gymnasiesärskola har 
fått bra respons från Västernorrlands elever och ett 
minskat elevantal på hemmaplan behöver inte leda 
till krympande verksamhet.
Ett projekt som genomsyrar de närmaste 2 åren är 
nyanländas lärande. Kramfors kommun inleder un-
der våren ett samarbete med skolverket för att vässa 
verktygen för våra elever med utländsk bakgrund. 
Det handlar både om ett språk- och kunskapsut-
vecklande arbetssätt som digitala stödsystem och 
fungerande överlämningar mellan olika stadier och 
skolformer.
Ännu är pandemin högst påtaglig och många för-
ändringar har varit nödvändiga. En del i detta är 
den digitala utvecklingen mot � er alternativ att 
genomföra undervisning på. När tiden återgår till 
ett mer normalläge är de digitala lösningarna här för 
att stanna. Det kommer att stärka kunskapsinhäm-
tandet och möjliggöra lösningar för � er elever än vi 
historiskt tillbaka kunnat erbjuda. Denna utveckling 
välkomnas!

Konto Utfall 2019 Utfall 2020 Budget helår 2020 Avvikelse utfall/budget 
för perioden

Intäkter -135,4 -146,3 -138,0 8,4

Personalkostnader 358,0 365,8 352,6 -13,1

Övriga kostnader 227,6 228,7 227,7 -1,0

Summa resultaträkning 450,1 448,1 442,3 -5,8

Ekonomisk redovisning per verksamhetsområde
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Pandemin har satt stora avtryck i den verksamhet 
som bedrivits. Vi har fått göra omprioriteringar och 
periodvis har frånvaron varit mycket hög inom några 
verksamheter. Det har gjort att vissa aktiviteter blivit 
försenade eller pausade. Vi kan ändå konstatera att 
vi trots det har genomfört mycket av det som � nns 
i verksamhetsplanen. En fordonsutredning är ge-
nomförd och nu jobbar vi vidare med att utveckla en 
riktlinje som ska minska fossilutsläppen från kommu-
nens bilpark. Omläggningstakten för vattenlednings-
rör ligger nu under avskrivningstiden vilket är en 
avsevärd förbättring. 

Nämnden klarade att svara upp mot de ökade krav på 
IT som ställdes i början av pandemin. Vi har arbetat 
mycket med kommunikationslösningar i skolbygg-
nader. Trots att krav, förväntningar och antal ärenden 
ökat har IT förmått att minska antal olösta ärenden 
till lägre nivåer än någonsin. Utfallet på den svarsen-
kät som går till alla som fått sina ärenden åtgärdade 
visar på en mycket hög kundnöjdhet. 

Inom renhållning har vi behövt ändra våra planer 
av � era olika skäl. Den medborgardialog som skulle 
hållas för matinsamling ställdes in på grund av pan-
demin. Starten för matinsamling kommer att senare-
läggas på grund av att anläggningen i Härnösand inte 
har kapacitet utan måste bygga ut. Dessutom skulle 
kostnaden öka avsevärt om vi skulle införa det nu 
med få år kvar på nuvarande avtal. När det gäller star-
ten på ÅVC i Ullånger blir den senarelagd på grund 
av överklaganden från närboende.

Inom gatusidan � nns nu en utredning som visar be-
hov och prioriterar insatser. Utredningen visar på en 
underhållsskuld på 12 miljoner. Den internkontroll 

Produktionsnämnden

som gjorts av rutiner för snöröjning visar att rutiner-
na har fungerat väl.

Den medarbetarundersökning som gjordes i slutet på 
2020 visade ett positivt utfall. Hela 75 procent svarar 
att de är nöjda eller mycket nöjda med sin nuvarande 
arbetssituation vid en helhetsbedömning. Ytterligare 
19 procent svarar att de varken är nöjda eller missnöj-
da. Det är något bättre än utfallet för hela kommu-
nen

Sjukfrånvaron drog iväg under pandemins inledning 
men ligger nu något under � olårsnivån. Ackumulerat 
ligger vi mycket under den taknivå som gäller samt 
mycket under totalnivån för kommunen.

Nämnden klarade sin budget klarade vår budget trots 
kraftiga intäktstapp genom portionsbortfall i kosten 
och trots ökade kostnader inom IT som i båda fallen 
beror på pandemin. Det vittnar om en hög medve-
tenhet och ett stort ansvarstagande från chefer och 
övrig personal.

Sammantaget är cirka hälften av målen och aktivi-
teterna helt uppfyllda. Pandemin har gjort att vissa 
aktiviteter har fått senareläggas. Det gäller till exem-
pel målet att nämnden ska vara nöjd med ekonomi-
rapporteringen. Den enkät som skulle ha hanterats av 
nämnden i december kommer nu att göras i februari 
eftersom decembermötet ställdes in. 
I en del fall har externa faktorer lett till förseningar 
till exempel har anläggandet av en återvinningscen-
tral i Ullånger försenats på grund av överklagande. 
Insamling av matavfall försenades för att invänta 
utbyggnad av Hemabs anläggning i Älandsbro. 
Givet detta får måluppfyllelsen ändå anses vara god.

Produktionsnämnden ansvarar för kommunens skyldigheter att ordna vattenförsörjning 
och avlopp enligt vattentjänstlagen, att sköta hämtning av hushållsavfall enligt miljöbalken 
samt sköta renhållning, enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 
skyltning. Nämnden ansvarar också för egna fastigheter inklusive att samordna kommu-
nens egna och hyrda lokaler, kommunens avfallsanläggning, kommunens kök, kommunens 
vägnät samt kommunens IT-system.

VERKSAMHETSBERÄTTELSER
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mnkr Utfall 2019 Utfall 2020 Budget helår 2020 Avvikelse utfall/budget

Produktionsnämnd 0,5 0,5 0,4 -0,1

Chef, Produktionsförvaltning 0,2 -1,6 1,1 2,7

IT-avdelning 1,2 2,8 0,8 -2,0

Kostavdelning 4,3 6,9 5,7 -1,2

Teknisk avdelning 21,2 19,6 22,7 3,1

  -  därav avdelningschef -3,1 -7,3 -5,0 2,3

  -  renhållning -5,7 -4,0 -4,0 0,0

  -  gata/park 30,0 31,6 32,9 1,3

  -  va-verk -16,7 -18,9 -19,7 -0,8

  -  va-drift 16,7 18,2 18,5 0,3

Summa Produktionsförvaltning 48,6 47,8 53,4 2,5

Ekonomi

Ekonomisk redovisning
Trots ett år med stora utmaningar i form av intäkt-
stapp på grund av Covid-19 och låsta priser för kost 
och IT blev utfallet bättre än budget för nämnden 
sammantaget. Som väntat blev det underskott för 
IT-avdelningen och kostavdelningen. Underskotten 
skulle dock ha varit mindre för framförallt kosten om 
tilläggsbudgeten för löner fördelats ut. Nu kunde inte 
det göras utan tillskottet på 600 tkr stannade centralt 
i förvaltningen. Även återföringen av sparbetinget 

stannade centralt. Av de skälen uppstod ett stort 
överskott där. Överskottet inom den tekniska avdel-
ningen beror framförallt på att avgiften till � ygplats-
bolaget sänkts genom tra� kplikten samt att 2020 var 
ett gynnsamt år för snöröjningsbudgeten.

Jämfört med delårsprognosen blev utfallet något 
sämre. Den andra vågen av pandemin sänkte utfallet 
för kosten och IT � ck ta extrakostnader.

Antal anställda Januari 2020 December 2020 Jämförelse januari 2020 med 
december 2020

Tillsvidareanställda 114 115 1

Tidsbegränsat månadsanställda exklusive vikariat 3 4 1

Sjukfrånvaro - Produktionsförvaltningen Jan-2020 Dec-2020 Jämförelse januari 2020 med 
december 2020

Sjukfrånvaro i % av arbetstid ackumulerat under året 2,93 4,53 1,60

Personal

Framtida utmaningar

Produktionsnämnden har stora utmaningar framför 
sig. Inom kostverksamheten är den stora utmaning-
en att hålla ekonomin i balans då priser är låsta och 
barnantal och därmed intäkter minskar. Till det ska 
läggas förväntningar från staten om kraftigt ökad an-
del ekologiska livsmedel som i de � esta fall är dyrare. 
Nämnden har gett uppdrag att utarbeta riktlinjer för 
kostverksamheten. I arbetet ska de köpande nämn-
derna också delta. Förhoppningsvis kan arbetet leda 
fram till lösningar på hur utmaningen ska mötas.

Renhållning är en verksamhet som gett stora ekono-
miska överskott under några år. Huvudskälet till det 
är intäkter för det som levereras till deponin på Hög-
berget. En av förklaringarna till det är att deponier 

avvecklas och de som � nns kvar får mer. Vi kan dock 
se att överskottet har minskat och vi vet att överskot-
tet kommer att fortsätta minska och på sikt kommer 
vi ha en nettokostnad. Det beror på att vi har krav på 
oss att vidta åtgärder för att öka reningen. Planering-
en för detta pågår och när åtgärderna har genomförts 
kommer kostnaderna att öka markant. 

Den andra stora förändringen inom renhållning är 
separering av matavfall och hushållsnära insamling av 
avfall från förpackningsindustrin. Egentligen skulle 
kraven för matavfall ha börjat gälla redan i år men 
ikraftträdandet har senarelagts vilket gör det möjligt 
för oss att anpassa verksamheten i kommande upp-
handlingar.
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Uppföljning av mål

Perspektiv Kramforsbon 
Kommunstyrelsen hade nio mål kopplade till per-
spektivet Kramforsbon. De � esta målen bedöms 
vara uppnådda, ett fåtal har bedömts att vara delvis 
uppnådda. 

Bland de mål som bedöms vara uppnådda � nns 
målet om att nämnden ska ge invånare möjlighet att 
yttra sig i viktiga frågor är uppnått. En riktlinje har 
tagit fram och beslutats om under hösten 2020 och i 
anslutning till det har en ny webbsida för synpunkts-
hantering publicerats. Det har även gjorts ett arbete 
med att stärka dialogen med unga i Kramfors kom-
mun. 

Målet att nämnden ska ge god information om fat-
tade beslut är uppnått. Kommunikation och kund-
tjänstenheten har genomfört ett arbete med tillgäng-
ligheten på kramfors.se. Ett nytt intranät lanserades 
i mars 2020. Administrativa enheten har hjälpt 
kommunikation med att publicera politiska nyheter 
på kommunens webbplats och i sociala medier.

Målet om att kommunstyrelsens verksamheter ska 
vara hållbara är delvis uppnått. På grund av corona-
pandemin så ställdes hållbarhetsveckan in och kom-
mer eventuellt att genomföras 2021. Antalet digitala 
möten har däremot ökat kraftigt vilket bidrar till 
minskat koldioxidutsläpp och minskat klimatavtryck. 
Arbetet med en klimatstrategi har påbörjats. 

Kommunstyrelsens mål om att Kramfors kommun 
ska ha ett starkt näringsliv är uppfyllt. Åtgärder 
har gjorts i olika forum för att stärka näringslivets 
förutsättningar. Detta har utmynnat i arbetsgrup-
per för bland annat strategisk kommunikation och 
företagarservice.  Utöver det pågår ett fortlöpande 
arbete där företagare trä� ar o� entliga representanter. 
Näringslivsenheten har också säkerställt att kommu-
nens företag har kunnat ta del av eller fått erbjudande 

Kommunstyrelsen

de regionala näringslivsinsatser som gjorts under 
covid-19. Företagsservice ges inom i kommunens 
ordinarie verksamhet, främst via Näringslivs- och 
utvecklingsenheten, Miljö- och byggavdelningen och 
till viss del tekniska avdelningen och upphandlings-
enheten En dialog förs med Nyföretagarcentrum om 
rådgivning vid nystart av företag samt med företagens 
representanter i Näringslivsrådet gällande med� nan-
siering från näringslivet.

Målet om kulturens roll i samhällsbygget är delvis 
uppnått. Arbetet med att slutföra kulturmiljöplanen 
har påbörjats, men är försenat och det strategiska 
arbetet med o� entlig konst och o� entlig gestaltning 
har inte påbörjats.

Perspektiv processer
Målet om att kommunstyrelsens verksamheter ska ha 
e� ektiva processer med fokus på användarvänlighet 
är uppnått. Digitaliseringsenheten har inom länets 
”E-samverkan” tagit fram gemensamma handlings/ut-
vecklingsplaner för digitaliseringen. där ingår allt från 
arbetet med digital transformation, digital mognad 
till e-tjänsteutveckling. Det har inneburit att utveck-
lingstakten inom e-tjänsteutvecklingen ökat. Vilket i 
sin tur ger snabbare e� ektivare och säkrare handlägg-
ning för Kramforsbon.

Målet att kommunstyrelsens verksamheter ska ha 
tydliga rutiner för sina huvudprocesser är uppfyllt. 
Bland annat har en översyn av kommunstyrelsens 
arbetsutskott gjorts och beslut har tagits att förenkla 
nämndprocessen. Det har även gjorts förändringar i 
kommunens övriga nämndprocesser så att de ser så 
lika ut som möjligt för samtliga förvaltningar. En ut-
redning kring ett nytt mötesverktyg är inlett på pågår 
in i 2021. Projektet att införa ett e-arkiv har kommit 
långt. Ett e-arkiv � nns på plats och � ertalet � ler har 
importerats till arkivet.

Kommunstyrelsen har ansvar för kommungemensam ledning och utveckling, men också 
för näringslivsfrågor, samhällsplanering och gemensamma ekonomi- och personalfrågor. 
Med ingång från 2019 är kommunstyrelsen byggnadsnämnd, nämnd inom miljö- och häl-
soskyddsområdet och myndighetsnämnd enligt andra lagstiftningar. Sedan 2020 fi nns även 
en digitaliseringsenhet under kommunstyrelsen. 
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Utfallet för helåret är att kommunstyrelsen lämnar ett 
överskott på 7,3 mnkr.

Kommunledning inklusive politisk verksamhet 
(+1,3 mnkr)
Enheterna administration, ekonomi och HR lämnar 
positiva resultat, primärt utifrån återhållsamhet med 
inköp samt minskade personalkostnader. De minska-
de personalkostnaderna förklaras av föräldraledigheter 
där man inte har tillsatt vikarier fullt ut. 

De politiska verksamheterna fullmäktige, kommun-
styrelse och valnämnd uppvisar också överskott uti-
från inställda och färre sammanträden än budgeterat 
under året.

Totalt visar denna del av förvaltningen ett överskott 
för 2020 med 1,3 mnkr.

Samhällsavdelningen (+0,5 mnkr)
Samhällsavdelningens resultat är plus 0,5 mnkr för 
2020. Att det blir ett litet plusresultat är positivt 
trots ett stort överskridande inom verksamheten 
bostadsanpassningsbidrag på -2,2 mnkr. Underskottet 
uppvägs av ett motsvarande lika stort överskott inom 
verksamheten färdtjänst. Pandemin medförde att 
färdtjänstresandet minskade väldigt mycket i omfatt-
ning under 2020. 

En kostnad på drygt en miljon kronor belastade 
näringslivs- och utvecklingsenheten för � nansiering av 
bredbandsprojektet DIGG2020. Den posten var av 
olika anledningar inte budgeterad. Det underskottet 

Perspektiv medarbetare

Målen inom perspektiv medarbetare är till största 
delen uppnådda. Resultatet från den årliga medarbe-
tarenkäten var fortsatt positiv. Sjukfrånvaron 2020 
låg på 3,75 % på förvaltningen. Det är en ökning 
jämfört med 2019, då sjukfrånvaron låg på 3,4 %. 
Ökningen kan förklaras med att sjukfrånvaron gene-
rellt under 2020 är högre på grund av coronapande-
min. Dock är sjukfrånvaron 2020 lägre jämfört med 
2018, då låg sjukfrånvaron på 3,79 %.

kunde pareras med allmän återhållsamhet av bl a 
resor samt ett antal aktiviteter och projekt som inte 
kunde genomföras under året p g a pandemin. 

Kultur- och fritidsenheten slutade nästan exakt på 
budget för 2020. Pandemin gjorde så att idrotts- 
och simhallar � ck hållas stängda under en stor del 
av året vilket innebar minskade intäkter. Projektet 
Besöksnäring Höga Kusten avslutades under året och 
medförde att projektmedel på ca 0,8 mnkr påverkade 
resultatet positivt eftersom en eftersläpning av ut-
betalda medel från Tillväxtverket tillföll kommunen 
under 2020.

Den återstående verksamheten inom samhällsavdel-
ningen, Kommunikation- och kundtjänstenheten � ck 
ett litet underskott under 2020 på drygt -0,1 mnkr.

Miljö och bygg (+3,5 mnkr)
Verksamheten visar ett stort överskott på +3,5 mnkr. 
Orsaken till detta beror dels på en ökad volym 
bygglovsärenden på ca 25 % jämfört med föregående 
år. Det plus några sanktionsavgifter gör att intäkterna 
ger ett överskott på 1,2 mnkr. Några tjänster har varit 
vakanta under året vilket också bidragit till det stora 
överskottet. 

Kommundirektören (+1,9 mnkr)
Genom återhållsamhet med de utvecklingsmedel som 
� nns avsatta, så har det resulterat i överskott på 1,9 
mnkr.

mnkr Utfall 2019 Utfall 2020 Budget helår 2020 Avvikelse utfall/budget

Kommunledningskontor inklusive politisk verksamhet 60,3 63,6 65,0 1,3

Samhällsavdelning 111,0 105,9 106,4 0,5

Miljö- och byggavdelning 8,5 9,6 9,2 3,5

Kommunchef 8,5 9,6 11,5 1,9

Summa kommunledningsförvaltning 187,0 184,7 192,0 7,3

Ekonomi

Perspektiv ekonomi

Kommunstyrelsen höll sin budget 2020 och 
ekonomirapporteringen har utvecklats. Vid varje 
sammanträde får kommunstyrelsen en dragning 
utav innehållet i rapporten Kommunledningsför-
valtningens rapport och i denna � nns bland annat 
avsnitt om bland annat ekonomi och personal. 
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Framtida utmaningar
Den senaste stora asyl- och � yktingvågen har ebbat 
ut och Kramfors kommun har återgått till den 
långsiktiga och underliggande trenden när det gäller 
demogra� sk utveckling. Färre medborgare och en 
ökande andel äldre är fortsatt den största utmaning-
en tätt följd av en hög ungdomsarbetslöshet. För att 
säkerställa ekonomi och kvalitet i kommunens alla 
verksamheter behövs därför ett fortsatt omställnings- 
och utvecklingsarbete. 

Digitalisering, förändrade arbetssätt och ett strukture-
rat förbättringsarbete behöver utvecklas för att kunna 
göra mer verksamhet för de medel som � nns och 
kommunstyrelsen har ansvaret att leda den utveck-
lingen.

Kommunen behöver stärka attraktionskraften och 
lyfta fram möjligheterna att bo, leva och verka här. 
Ett viktigt verktyg för att hantera den utmaningen 
är förmågan att kommunicera och marknadsföra de 

utvecklingsplaner samt att fortsätta med trygghets-
arbetet och goda skolresultat för att särskilt attrahera 
barnfamiljer. Den digitala infrastrukturen inkl elek-
tri� ering av transportnätet är också en utmaning som 
är av yttersta vikt för att möjliggöra såväl utveckling 
av kommunens service som att utgöra en attraktiv 
plats för invånare och företagare.

Den socioekonomiska situationen är ett faktum och 
behöver förändras för att förbättra kommunens möj-
ligheter till utveckling och det är viktigt att fortsätta 
utveckla och stärka upp det långsiktiga arbete som 
pågår.

Det är i dagsläget oklart vilka konsekvenser covid-19 
får på näringslivet i framtiden och hur det kommer 
att påverka företagandet, sysselsättningstillfällen och 
skatteintäkter. Besöksnäring, restauranger, handel och 
evenemang är hårt drabbade i Sverige som helhet, 
dock har Kramfors så här långt klarat sig relativt väl.

Antal anställda Januari 2020 December 2020 Jämförelse januari 2020 med 
december 2020

Tillsvidareanställda 119 119 0

Tidsbegränsat månadsanställda exklusive vikariat 5 9 4

Sjukfrånvaro Januari 2020 December 2020 Jämförelse januari 2020 med 
december 2020

Sjukfrånvaro i % av arbetstid ackumulerat under året 3,75 3,6 -0,15

Personal
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Uppföljning av mål
Målet om att nämndens verksamhet är tillgäng-
lig nåddes. Inför varje år fastställs telefontiden för 
nämndens verksamhet. Övrig tid svarar kundtjänsten 
som även tar meddelanden och skickar ärenden som 
alltid följs upp av handläggare. Även funktionsbrev-
lådan har regelbunden/daglig uppföljning. Nämnden 
jobbar även för att informationen på webbplatsen ska 
vara aktuell och informativ för kramforsbon. E-tjäns-
terna underlättar också kramforsbons kontakt med 
nämnden.

Framtida utmaningar
Främsta utmaningen i framtiden är fortsatt rekry-
tering av nya ställföreträdare (god man/förvaltare). 
Det har skett en ökning av antalet medborgare som 
ansöker om eller har behov av ställföreträdare. Nämn-
dens ärenden har en ökad svårighetsgrad och � er 

Överförmyndarnämnden ansvarar för att överförmyndarverksamheten i kommunen bedrivs i en-
lighet med reglerna i föräldrabalken samt andra författningar som reglerar frågor knutna till över-
förmyndarverksamhet. Nämndens huvuduppgifter är att utöva tillsyn och kontroll över förmyndare, 
gode män och förvaltare (ställföreträdare). Syftet med tillsynen av ställföreträdare är att förhindra att 
barn eller vuxna (huvudmän) som inte själva kan ta tillvara sin rätt i samhället missgynnas ekonomisk 
eller rättsligt. Nämnden rekryterar och utbildar även ställföreträdare och prövar tillståndsärenden i 
enskilda fall. Överförmyndarnämnden är från och med 2019 tillika jävsnämnd. Som sådan har nämn-
den uppdraget att besluta i ärenden om tillsyn och övrig myndighetsutövning där kommunstyrelsen 
på grund av jäv inte själva kan fatta beslut.

Överförmyndarnämnden

Konto Utfall 2019 Utfall 2020 Budget helår 2020 Avvikelse utfall/budget

Intäkter -166 -93 -76 17

Personalkostnader 2 908 2 906 2 941 35

Övriga kostnader 373 330 405 75

Summa (Intäkter-Kostnader) 3 115 3 143 3 270 127

utredningar handläggs. En ljuspunkt för nämnden 
är att kommunen under 2020 anställt en till förval-
tare som kan ta de mer komplexa uppdragen, som 
nämnden tidigare har haft svårt att rekrytera lekmän 
till.

Utfallet för Överförmyndarennämndens budget för 2020 visar på ett överskott på 127 000 kr. 80 000 kr av överskottet härrör till hög budget-
erad hyra för verksamheten. Det överskottet � nns inte att räkna med kommande år. 

Ekonomi redovisning
Övergripande redovisning
December 2020 (t kr)

Överförmyndarnämndens mål om att säkerställa en 
god tillsyn över ställföreträdarna nåddes. Nämnden 
hade två indikatorer under året, 80 % granskade och 
arvoderade årsräkningar innan 30 juni och 100 % 
granskade och arvoderade innan 30 september. 
Båda indikatorerna nåddes. 
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Under 2020 har revisionen lämnat 33 förbättringsför-
slag exklusive eventuella rekommendationer avseende 
granskning av styrmodell och uppföljning av upp-
handling där rapporterna presenteras i april. 

Revisorerna biträds i sitt arbete av sakkunniga 
revisionskonsulter från KPMG. Revisionen har sju 
ledamöter, och Bertil Wiklund (C) är ordförande. 

Varje år genomför revisionen grundläggande gransk-
ningar av styrelser och nämnder. Årets grundläggande 
granskning genomfördes genom enkäter till samtliga 
ledamöter och trä� ar med presidierna. Revisorerna 
läste även regelbundet protokollen. I den grundläg-
gande granskningen av nämnder och styrelser ingår 
även granskning av delårsrapport och årsbokslut. 

Som en del av planeringen av övriga granskningspro-
jekt genomför revisionen årligen en risk- och väsent-
lighetsanalys.

Revisionen

År 2020 genomfördes följande 
granskningar:

• Granskning av styrmodell
• Granskning av insatser för barn och unga
• Granskning av intern kontroll
• Granskning av � nansiell planering
• Uppföljning av granskning av upphandling
• Uppföljning av utbetalningsrutiner

Kommunens lekmannarevisorer i kommunens bolag 
har till uppgift att granska om verksamheten sköts 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt om den interna kontrollen 
är tillräcklig. Lekmannarevisionen granskade bola-
gen genom trä� ar med styrelser och tjänstemän och 
tog del av protokoll och andra handlingar, inklusive 
delårsrapporter och årsredovisning. Avseende Krambo 
AB, Kramfast AB och Mediateknik AB har även en 
grundläggande granskning genomförts. Syftet med 
granskningen var att bedöma om styrelsen har skapat 
förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning 
och kontroll av verksamheten.

mnkr Utfall 2019 Utfall 2020 Budget helår 2020 Avvikelse utfall/budget

Revision 1,6 1,5 1,5 -0,0

Den kommunala revisionen styrs av kommunallagen samt av kommunfullmäktiges revisionsreg-
lemente och revisorernas arbetsordning. Revisorerna ska årligen granska all verksamhet i den om-
fattning som följer av god revisionssed. Revisionen har en central roll när det gäller insynen i och 
kontrollen av all verksamhet som kommunen ansvarar för. Genom sina granskningar ska revisorerna 
förmedla både väsentlig och nödvändig kritik samt ge förslag till förbättringar och utveckling.

Ekonomi
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Kramfors Kommunhus AB
Ordförande: Jan Sahlén (S), från 2020-06-24 Malin Svanholm (S)
Vd: Peter Carlstedt 

Viktiga händelser
Kramfors kommunhus AB har under året arbetat för 
att förbättra processen för investeringar i kommunala 
verksamhetsfastigheter genom uppföljningar. VD 
för Kramfast AB har gått igenom investeringsutfall 
på styrelsemöten under året. Under året har bolaget 
genomfört en resultatutjämning för skatteoptimering. 

Uppdrag

Kramfors Kommunhus AB är moderbolag för de kommunala bolagen. Bolaget är ett instrument 
för att styra och följa upp verksamheter som kommunen bedriver i bolagsform. Bolag som ingår i 
koncernen:

• Krambo AB • Kramfast AB • Kramfors Mediateknik AB

Framtida utmaningar
En viktig fråga är att hitta en ägarstruktur som både 
minimerar skattebelastning och möjliggör en e� ektiv 
förvaltning. Kommunen äger fortfarande fastigheter 
som bör föras över till Kramfast om möjligt. 

Ekonomi

tkr Utfall 2019 Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse utfall/Budget helår 2020

Intäkter 961 967 974 -7

Personal-kostnader 523 543 622 +79

Övriga kostnader 667 657 753 +96

Summa (intäkter- kostnader) -229 -234 -401 +167
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Krambo AB
Ordförande: Eleonora Asplund (S)
Vd: Per Eriksson

Viktiga händelser

Förutom grunduppdraget, bostadsförsörjning, lokal-
anpassningar, drift- skötsel- och underhållsåtgärder 
har verksamhetsåret präglats av coronapandemin, 
organisationsfrågor och ekonomiuppföljning. Pan-
demin har ur ett verksamhetsperspektiv haft relativt 
marginell påverkan på grunduppdraget. Vissa under-
hållsarbeten och projekt har bytts ut mot andra för 
att minimera smittspridning. Däremot har pandemin 
påverkat arbetsmiljön, framförallt den psykosociala. 
De är framförallt oro för själva sjukdomen som påver-
kat oss men även förändrade rutiner. 

Bolaget har under året fortsatt jobba med den nya 
organisationen, ”Pyramiden 2020”. Det har varit och 
är en stor omställning, inte minst administrativt. 
Det � nns nu en tydlig beställare, extern och intern, 
i förvaltningsavdelningen, en tydlig leverantör, extern 
och intern, i fastighetsserviceavdelningen och en 
tydlig overhead i verksamhetsstöd. Under året har alla 
avtal mellan Krambo AB och Kramfast AB kommit 
på plats liksom faktureringsrutiner och fördelning av 
overheadkostnader.

Ekonomiuppföljning och rutiner för fakturering, 
internt och externt, med anledning av den nyligen 
genomförda � ssionen/delningen av Krambo Bostads 
AB, har till stor del präglat och påverkat hela den 
administrativa personalens vardag under hela året. 

Uppdrag

Krambo AB ska inom Kramfors kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastig-
heter och tomträtter med bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar.

Bolaget ska också främja näringslivet i Kramfors kommun genom att medverka till att näringslivets 
lokalbehov tillgodoses i befi ntliga lokaler.

Dessutom ska bolaget tillhandahålla lokaler för kommunal verksamhet, när det krävs ur ett koncern-
perspektiv eller är det mest rationella. 

Uppföljning av mål

Krambo AB strävar mot ett fossilfritt Kramfors och 
i förlängningen en fossilfri värld. Både Kramfast och 
Krambo har skrivit under klimatmålen för Sveriges 
allmännyttas klimatinitiativ. Bolaget ska till 2030 
vara helt oberoende av fossila bränslen och minska 
energianvändningen med 30 % från jämförelseåret 
2010. För att det ska lyckas måste bolaget minska 
energiförbrukningen med i genomsnitt, under de år 
som är kvar, med 555 MWh och 111 ton CO2 per 
år. 2020 har bolaget, jämfört med 2019, minskat 
energiförbrukningen med 403 MWh och fossila 
utsläppen med 391 ton CO2. Den stora minskning-
en av energianvändningen beror på ett antal väldigt 
lyckade åtgärder de senaste åren som nu bär frukt. 
När det gäller utsläppen av fossil CO2 är det snarare 
slumpen, bolaget är helt beroende av bränslemixen i 
� ärrvärmenätet.

Krambo AB har en målsättning att mer än 75 % av 
hyresgästerna ska vara nöjda med Krambo som hyres-
värd. Den senaste mätningen var 2018 och målsätt-
ningen är att mäta vartannat år. Av olika anledningar 
mäktades inte mätningen med 2020 utan kommer 
genomföras 2021.

Inför 2020 tog styrelsen en budget för verksamhets-
året som innebar att bolaget skulle lämna ett resultat 
om 6,5 mkr, nå en soliditet om minst 15 % och hålla 
investeringar inom det egna kassa� ödet, bedömt till 
ca 30 mkr. Resultatet före skatt och bokslutsdisposi-
tioner är 4,2 mkr, soliditeten 14,0 % och investering-
arna uppgår till 21,4 mkr.
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Krambo AB visar ett resultat före skatt och boksluts-
dispositioner om 4,2 mnkr. På intäktssidan är det 
främst intäkter från sålda tjänster som har minskat 
jämfört med föregående år. 

Personalkostnaderna ökat mot föregående år vilket 
beror på en utökning av antalet tjänster i och med 
den nya organisationen. Jämfört med budget ligger 
personalkostnaderna under budget vilket förklaras av 
coronapandemin som både har gett en kraftigt förse-
nad lönerevision och inneburit att resor för fortbild-
ning etc. har minskat kraftigt.

På kostnadssidan har vissa fastigheter belastats med 
� ärrvärme- och elkostnader motsvarande 13 månader 
då en del kostnader som härrör till 2019 har belastat 
2020. 

Under övriga kostnader ligger också en nedskrivning 
av den nybyggda fastigheten Monarken på 3 mnkr 
som gjordes för att marknadsvärdet och det bokför-
da värdet ska mötas inom ca 5 år. Även Bollsta 2:42 
Skansen har skrivits ner med 0,9 mnkr.

Framtida utmaningar
Den största framtida utmaningen för bolaget är eko-
nomin. Hur planerat underhåll i äldre fastigheter ska 
klaras av och hur energi – och miljömål ska uppfyllas. 
Planerat underhåll och energifrågor hänger ofta ihop, 
de är beroende av varandra.

Uppföljning av ekonomi

mnkr Utfall 2019 Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse utfall/Budget 
helår 2020

Intäkter 231,27 230,66 225,90 4,77

Personalkostnader -53,52 -56,28 -57,97 1,69

Övriga kostnader -175,21 -167,08 -164,23 -2,85

Summa (intäkter/kostnader) 2,54 7,31 3,70 3,61

Ekonomi
Krambo AB redovisar en förlust före skatt om ca 1,5 
mkr för den löpande verksamheten före boksluts-
dispositioner. Förlusten kommer sig av en kraftigt 
överskriden underhållsbudget om ca 9 mkr. 
Det är inte tillfredställande att prognosen så sent som 
i september 2019 visade ett  positivt resultat. Även 
om vissa projekt drar iväg kostnadsmässigt och oför-

utsedda händelser inträ� ar, ska det vara möjligt att 
parera detta löpande under året. Att det inte lyckats 
fullt ut beror delvis på delningen. Under 2019 har 
det inte varit möjligt att kunna följa redovisningen i 
de olika projekten tillräckligt noggrant, när ekonomi-
systemet delats i två bolag. 
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Kramfast AB
Ordförande: Micael Melander (S)
Vd: Per Eriksson

Viktiga händelser
Förutom grunduppdraget, lokalanpassningar, drift- 
skötsel- och underhållsåtgärder har verksamhetsåret 
präglats av coronapandemin, organisationsfrågor och 
ekonomiuppföljning. Pandemin har ur ett verksam-
hetsperspektiv haft relativt marginell påverkan på 
grunduppdraget. Vissa underhållsarbeten och projekt 
har bytts ut mot andra för att minimera smittsprid-
ning. 

En större händelse av oönskad karaktär var branden 
på Kramforsskolan. Tur i oturen kunde skolbyggna-
den till största delen räddas tack vare automatlarm 
och en väldigt snabb insats av räddningstjänsten. 
Återuppbyggnad av de delar som förstördes pågår. 
Bildningsnämnden har under året valt att lämna 
Ytterlännesskolan. De kontraktuella mellanhavandena 
är lösta, men inget beslut är fattat om byggnadernas 
framtid. 

Uppföljning av mål
Kramfast AB strävar mot ett fossilfritt Kramfors och 
i förlängningen en fossilfri värld. Både Kramfast och 
Krambo har skrivit under klimatmålen för Sveriges 
allmännyttas klimatinitiativ. Till 2030 ska bolaget 
vara helt oberoende av fossila bränslen och minska 

Uppdrag

Kramfast AB ska förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla, försälja, och hyra ut fastigheter, tomträtter 
och lokaler.

Bolaget ska också främja näringslivet i Kramfors kommun genom att medverka till att näringslivets 
lokalbehov tillgodoses.

Därutöver ska bolaget tillhandahålla lokaler för kommunal verksamhet.

energianvändningen med 30% från jämförelseåret 
2010. För att det ska lyckas måste bolaget minska 
energiförbrukningen med i genomsnitt, under de 
år som är kvar, med 194 MWh och 47 ton CO2 
per år. 2020 har bolaget, jämfört med 2019, mins-
kat energiförbrukningen med 866 MWh och fossila 
utsläppen med 199 ton CO2. Den stora minskning-
en av energianvändningen beror på ett antal väldigt 
lyckade åtgärder de senaste åren som nu bär frukt. 
När det gäller utsläppen av fossil CO2 är det snarare 
slumpen, bolaget är helt beroende av bränslemixen i 
� ärrvärmenätet.

Det � nns en målsättning att >75% av hyresgästerna 
ska vara nöjda med Kramfast som hyresvärd. Kram-
fast kommer genomföra en NKI mätning för våra 
lokalhyresgäster för första gången under 2021.

Inför 2020 tog styrelsen en budget för verksamhets-
året som innebar att bolaget skulle lämna ett resultat 
om 3,5 mkr, nå en soliditet om minst 15 % och hålla 
investeringar inom det egna kassa� ödet, bedömt till 
ca 15 mkr. Resultatet före skatt och bokslutsdisposi-
tioner är 5,2 mkr, soliditeten 10,3 % och investering-
arna uppgår till 9,5 mkr.
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mnkr Utfall 2019 Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse utfall/Budget 
helår 2020

Intäkter 72,61 83,22 73,82 9,40

Personalkostnader -0,11 -0,05 0,00 -0,05

Övriga kostnader -77,62 -82,31 -72,69 -9,61

Summa (intäkter/kostnader) -5,12 0,86 1,13 -0,27

Kramfast AB visar ett resultat före skatt och boksluts-
dispositioner om 5,4 mnkr. Den största skillnaden 
mot budget är intäkter från Kramfors kommun för 
utgång ur hyreskontrakt på Ytterlännesskolan och 
Torroms förskola. Detta motsvaras delvis av nedskriv-
ningar på dessa fastigheter. 

På kostnadssidan har vissa fastigheter belastats med 
� ärrvärme- och elkostnader motsvarande 13 månader 
då en del kostnader som härrör till 2019 har belastat 
2020. 

Administrationsavtalet mot Krambo AB har tecknats 
om för 2020 och inneburit en sänkt kostnad för 
Kramfast AB. 

Coronapandemin innebar att vissa planerade under-
hållsarbeten i lokaler som t.ex. äldreboenden sköts 
upp framförallt under våren. Dessa har inte helt 
hämtats in under hösten och ger, för helåret, 
en underhållskostnad lägre än budget. 

Ekonomi
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Kramfors Mediateknik AB
Ordförande: Malin Svanholm (S), 
från 2020-06-24 Susanne Viklund (S)  
Vd: Anders Rodin

Viktiga händelser
2020 har i många hänseenden varit ett tu� t år. 
Den pågående pandemin har påverkat oss alla på 
olika sätt. Svårare med tillträde hos fastighetsägare, 
entreprenörsbrist, framskjutna byggprojekt och för-
seningar i pågående projekt är följder som varit svåra 
att parera under året. 

Dock har pandemin också påverkat verksamheten i 
lite mera positiv riktning. Behovet av stabila och ro-
busta uppkopplingar har tydliggjorts och efterfrågan 
på att ansluta sin fastighet till � bernätet ökar. 

I stort sett hela samhället har nu behov av att kunna 
distansarbeta, en stor del av gymnasie- och univer-
sitetsutbildningar drivs på distans. Utöver detta har 
restriktioner i resande resulterat i många distansmö-
ten, hemma och på arbetet, vilka alla kräver stabila 
uppkopplingar.

Trots alla utmaningar har det under året varit fortsatt 
hög utbyggnadstakt. Utbyggnadsprojekten har drivits 
både i tätort och på landsbygd. Utöver de planerade 
projekten har också ett relativt stort antal efteranslut-
ningar utförts i redan tidigare byggda områden.

Exempel på utförda byggprojekt under året är delar 
av Sydostprojektet, Nyland, Bergom, Haga-Bromma, 
Jättesta, Björknäs, Angsta-Forsed-Västertorp. 

Under året har även � era nya bidragsprojekt beviljats. 

I Post och Telestyrelsens utlysning för ”Särskilt utsatta 
områden” har bolaget beviljats 9,2 mkr för byggna-
tion av Högstaområdet samt sträckningen Styrnäs-Få-
lasjö. 

I Landsbygdsprogrammet (JBV) har ansökningar 
för Hamnviksberget-Svanö, Storvattnet-Nästvattnet, 
Nordanåker-Sunnanåker-Näs beviljats till en summa 
av 6,2 mkr för byggnation av accessnät. 

Slutligen har också en ansökan till Tillväxtverket 
(ERUF) beviljats för ortssammanbindande nät mellan 
Frånö och Svanö på 2,1 mkr. 

Uppdrag

Bolagets verksamhet är att bygga och förvalta data- och telekommunikationsnät, att mot ersättning 
upplåta dessa nät på marknadsmässiga villkor samt att långsiktigt trygga kommunens behov av 
infrastruktur inom koppar, fi ber och tele.

Uppföljning av mål
Kramfors Mediateknik AB visar för den löpande 
verksamheten ett positivt resultat om ca 4,7 mkr 
före bokslutsdispositioner. Resultatet är väsentligt 
högre än budget.  En av anledningarna till detta är 
betydligt � era anslutningsavtal i de utförda projek-
ten och en annan orsak är att nätintäkterna på både 
privat och företagssidan ökar i takt med nya kunder 
och mera avancerade tjänster som erbjuds i nätet.

Pandemin har som tidigare nämnts påverkat 
efterfrågan i positiv riktning av att ansluta sig till 
� bernätet. Utöver det har också mera resurser lagts 
på marknadsföring och uppföljning av kundutskick 
som också gett ett positivt resultat.

En annan målsättning för bolaget är att få in � era 
tjänsteleverantörer i det öppna stadsnätet. Även det 
arbetet har varit positivt under 2020 och tre nya 
leverantörer har tillkommit.

Kramfors kommun har en fortsatt stor utmaning 
för att nå den nationella målbilden om att 98 % av 
hushållen ska ha tillgång till 1000 Mbit/s senast år 
2025. I Post och Telestyrelsens rapport för 2019 lig-
ger Kramfors kommun på 63,7 % i anslutna hushåll 
och den nya rapporten för 2020 kommer att släppas 
i slutet av mars 2021. 

Andelen � beranslutna fastigheter bör i den kom-
mande rapporten öka ett antal procentenheter då 
både Kramfors Mediateknik AB och även andra 
nätägare under året byggt en hel del i kommunen.

byggas. Byggnationen kommer att pågå � era år 
framåt.
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Utfallet för år 2020 har påverkats positivt av utökade 
antal anslutningar i de utförda projekten. Anslut-
ningsintäkter för nya projekt samt förtätningsområ-
den har bidragit positivt till intäkterna. Utöver dessa 
ökar också nätintäkter med � era kunder och mera 
avancerade tjänster i nätet.

Ökning av övriga kostnader består till större delen av 
två systemutvecklingsprojekt som kunnat tidigare-
läggs till 2020 samt ökade avskrivningar med färdig-
ställda projekt.

Framtida utmaningar
Bolagets framtida utmaningar är det fortsatta arbetet 
mot den nationella målbilden att 98 % av hushållen 
ska ha tillgång till 1000 Mbit/s. Under året har � era 
bidragsprojekt beviljats men det � nns fortfarande 

stora områden i framförallt glesbygd som kräver stora 
investeringar för att möta målen. 

Med de nya bidragsprojekten kommer en fortsatt ut-
maning med att hålla likviditeten god i bolaget under 
projekttiden då investeringarna är stora och bidragen 
betalas ut i efterskott.

Mnkr Utfall 2019 Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse utfall/Budget helår 2020

Intäkter 18,0 21,2 16,3 4,9

Personalkostnader -5,1 -5,4 -5,5 0,1

Övriga kostnader -8,8 -11,1 -9,8 -1,3

Summa (intäkter/kostnader) 4,1 4,7 1,0 3,7

Ekonomi
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Räddningstjänsten 
Höga kusten Ådalen

Ordförande: Malin Svanholm (S)
Räddningschef: Andreas Hoff 

Måluppfyllelse  

Coronapandemin har påverkat verksamheten i stor 
utsträckning. Förbundet har inte haft möjlighet att 
bedriva förebyggande verksamhet eller utbildning på 
samma sätt som planerat. Även den operativa verk-
samheten har påverkats, främst genom att regionen 
tidigt i pandemin beslutade att räddningstjänsten 
inte ska larmas på IVPA-larm (i väntan på ambulans). 
Internt har olika restriktioner införts och för de som 
har möjlighet, har arbetet fått ske på distans.

Räddningstjänsten har under pandemin haft gemen-
sam stab tillsammans med Medelpad för att hantera 
uppkomna frågor gällande situationen och organi-
sationerna har gemensamt beslutat om restriktioner 
och förhållningsregler. Det har varit gynnsamt för 
bägge organisationerna att samla våra personalresurser 
och på så sätt hjälpa varandra att ta kloka beslut för 
att undvika smittspridning, sprida uppdaterad och 
relevant information till personalen och allmänheten 
samt klara av andra utmaningar med anledning av 
pandemin.

Räddningstjänsten har även stöttat medlemskom-
munerna under året, både inom krisledning och 
med hantering av handsprit och skyddsutrustning.

Uppdrag

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen (HKÅ) är ett kommunalförbund mellan Sollefteå, Kramfors 
och Härnösand. Förbundet ska svara för den gemensamma verksamheten inom området skydd 
mot olyckor åt medlemskommunerna, i enlighet med vad som åligger var och en. 

Kommunalförbundet ska möjliggöra ökad eff ektivitet, säkerhet och slagkraft genom samordning av 
resurser under en gemensam ledning. HKÅ leds av en förbundsdirektion och medlemskommunerna 
har i en förbundsordning reglerat uppdraget samt hur verksamheten ska styras.

Eftersom pandemin har begränsat möjligheterna att 
utföra tillsyn har räddningstjänsten istället arbetat 
mer med rådgivning angående brandskydd. Bland 
annat har diskussioner förts med kommunerna om 
brandskydd i särskilt behovsprövade boenden i � er-
bostadshus. Enligt dagens brandskyddskrav kan inte 
brukare förväntas kunna agera på ett självständigt sätt 
under utrymning och ta sig ut med hjälp av rädd-
ningstjänstens stegar eller hävare. Efter dialog har en 
process inletts som innebär att kommunerna omprö-
var beslut om särskild behovsprövning, samt utreder 
möjligheterna att � nna andra boenden för brukare 
för att uppnå två av varandra oberoende utrymnings-
vägar. 

Under året har en ny brandstation tagits i bruk i 
Nyland, Kramfors kommun. Detta innebär att rädd-
ningstjänsten � yttat från � ygplatsen och har nu sina 
resurser mer centralt i samhället. Brandstationen har 
utformats med stort fokus på arbetsmiljö och jäm-
ställdhet.
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mnkr Utfall 2019 Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse utfall/Budget helår 2020

Intäkter 87,3 88,3 88,9 0,6

Personalkostnader -58,6 -59,9 -63,5 3,5

Övriga kostnader -24,3 -25,9 -25,4 -0,5

Summa (intäkter/kostnader) 4,4 2,5 0,0 2,5

Ekonomi

Normalt utgörs 90 % av förbundets totala intäkter 
av medlemskommunernas bidrag. Resterande del av 
intäktssidan är avgifter i samband med myndighets-
utövning, försäljning av olika tjänster som förbundet 
erbjuder samt ersättningar för automatlarm. Intäk-
terna under året är cirka 600 tkr lägre än budgeterat, 
men ändå högre än den prognos som lades vid delårs-
bokslutet. Den stora förklaringen till att intäkterna är 
lägre än budgeterat är coronaviruset och den situatio-
nen som råder i samhället på grund av detta. 

Intäkterna från automatlarm ligger kvar på samma 
nivå som föregående år, vilket dock är högre en 
budgeterat. Förbundet ser gärna en ökning av antalet 
automatlarmsobjekt, men har ett uttalat mål att de 
onödiga brandlarmen ska minska. Även i år står ett 
fåtal objekt för en stor del av dessa larm.

Av förbundets totala kostnader står personalen för 
ca 70 %, såsom löner/arvoden, arbetsgivaravgifter 
och pensioner. 

Under 2020 kan det konstateras att kostnaderna för 
lön och tillhörande sociala avgifter är 3,3 mnkr lägre 
jämfört med budget. Detta beror till stor del på att 
fyra tjänster på kontorssidan har varit vakanta under 
stora delar av året, tre av dessa är nu tillsatta.

Framtida utmaningar
Coronapandemin har påverkat verksamheten under 
stora delar av året och har lett till att stora delar av 

vår verksamhet inte har kunnat utföras som planerat. 
Det är svårt att förutse om hur detta kommer att 
påverka utvecklingen framöver. Det är tydligt att 
restriktioner, både interna och beslutade av sta-
ten, kommer att påverka verksamheten även 2021. 
Samtidigt har samhället varit snabba att ställa om till 
digitala medel. Räddningstjänsten kan erbjuda vissa 
delar av sin verksamhet via dessa plattformar, men 
stora delar av verksamheten kräver besök på plats och 
närkontakt med människor.

Ett arbete pågår gällande utökad samverkan kring 
ledning av insatser mellan räddningstjänsterna i länet 
och även i samverkan med Jämtland och till viss del 
med de sex nordligaste länen. Krav på detta införs nu 
även i lagstiftning, där det anses att den kommunala 
räddningstjänsten måste öka sin förmåga att skala 
upp ledningsorganisationen vid större insatser. 
Förbundet får i och med denna samverkan en förbätt-
rad kvalitet och en utökad uthållighet inom lednings-
organisationen. 

Rekrytering är fortsatt en utmaning inom förbun-
det. Det � nns ett ständigt behov av ny RiB-personal 
(Räddningspersonal i beredskap) och rekrytering 
behöver även göras till heltidsorganisationen. Pen-
sionsavgångar och en markant ökad rörlighet inom 
branschen gör att förbundet än mer måste jobba med 
frågor såsom arbetsvillkor, jämställdhet, hållbarhet 
och individuell utveckling för att locka och bibehålla 
personal.
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Höga Kusten Airport
Ordförande: Gudrun Sjödin (S)
Vd: Per Enroth

Viktiga händelser
Den pågående pandemin har påverkat � yget kraftigt 
i Sverige och internationellt, så även Höga Kusten 
Airport. Året började bra med � ygtra� ken och med 
stigande passagerarsi� ror. Då pandemin slog till sjönk 
passagerarsi� rorna snabbt och Tra� kverket beslutade 
om ett uppehåll i � ygtra� ken dels pga. att efterfrågan 
på tra� k på Höga Kusten Airport var låg samt de 
nationella reserestriktionerna. 

Tra� ken startades upp 10 augusti och till att börja 
med var det en daglig avgång med ankomst varje var-
dag. Detta har ändrats � ertal tillfällen under hösten/
vintern.

Planer på en weekendcharter till London sattes i verk-
lighet då möjligheten att boka platser fanns i februari, 
mycket stort intresse till att börja med. När sedan 
pandemin slog till valde charterarrangören att avbryta 
då risken var stor att den inte skulle utföras som pla-
nerat med anledning av restriktioner i resandet.

Uppdrag

Uppdraget med bolagets verksamhet är att främja fl ygtrafi k till och från Höga Kusten samt att 
utveckla Kramfors och Sollefteå som destination för att tillgodose invånarnas och näringslivets 
behov av fl ygresor.

Uppföljning av mål
Flygplatsen arrangerade en företagsfrukost i februari 
med fokus på hållbarhet och miljö. Det planerades 
även en företagsfrukost i augusti, den ställdes dock 
in då det var för få anmälningar.

Flygplatsen har samarbetat med Höga Kusten Desti-
nation samt Höga Kusten turism i syfte att utveckla 
verksamheten. Bl.a. har � ygplatspersonal utbildats 
i digital marknadsföring. 

Antal passagerare under 2020 landade på 1772, en 
kraftig minskning från föregående år, det beror till 
stor delen på den pågående pandemin och delvis att 
förutsättningar att � yga inte funnits med tidtabellen 
vi haft större delen av året.

Höga Kusten Airport deltar i projektet Grön � ygplats 
som arrangeras av Sveriges Regionala � ygplatser. 
Målet är att till 2030 kunna driva � ygplatsens verk-
samhet fossilfritt.
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mnkr Utfall 2019 Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse utfall/Budget helår 2020

Intäkter 28,1 23,6 23,8 -0,2

Personalkostnader -11,0 -10,3 -12,0 +1,7

Övriga kostnader -17,0 -13,3 -9,5 -3,8

Summa (intäkter/kostnader) +0,1 +0,0 +2,3 -2,3

Ekonomi

Pandemin har haft och kommer ha en stor inverkan 
på � ygplatsens ekonomi. 2020 blev vi beviljad stöd 
från Tillväxtverket och första halvåret 2021. Kombi-
nerat med extra stöd från Tra� kverket gör att ägarna 
inte behöver gå in med extra stöd.

Framtida utmaningar
Största utmaningen de kommande åren är åter-
hämtning efter pandemin och att fortsätta utveckla 
verksamheten. Mer fokus måste läggas på att utveckla 
turistnäringen och därmed möjliggöra inkommande 
charter.
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Kramfors Pensionsstiftelse
Ordförande: Peter Carlstedt
Vd: Stefan Billström

År 2020 var ett år med stora svängningar på världens 
börser. Efter en kraftig nedgång under den första pan-
demivågen kom en lika kraftfull återhämtning. För 
pensionsstiftelsen kunde året summeras till en positiv 
avkastning på 7,36 % vilket ska ställas mot jämförel-
seindex som steg

5,01 %. Per den 12 februari 2021 har portföljen från 
start stigit med 94,68 % och jämförelseindex har 
stigit med 74,98 %.

På det första mötet i februari gjordes ingen justering 
av aktievikten som då låg på lite drygt 54 %. Även 
vid det andra mötet bibehölls aktievikten som nu 
låg på drygt 52 %. Under båda de första mötena 
sänktes risken genom omplaceringar till läkemedel. 
Det bestämdes också att ett extramöte skulle läggas 
in i juni på grund av osäkerheten genom pandemin. 
Inte heller mötet i juni ledde till några om viktningar 

Uppdrag

Stiftelsen är en pensionsstiftelse enligt tryggandelagen för Kramfors kommun. Stiftelsens uteslu-
tande ändamål är att trygga utfästelser om pension, som givits av Kramfors kommun åt tidigare 
arbetstagare, födda 1932 och tidigare, eller deras efterlevande.

Stiftelsen har ej haft några anställda. 2012 var stiftelsens första verksamhetsår. 

mellan tillgångsslagen. Endast marginella justeringar 
gjordes inom tillgångsslagen. Inte heller mötena i au-
gusti eller november föranledde ändringar av aktuell 
aktievikt. Sammanfattningsvis har styrelsen haft is i 
magen under hela pandemin och tack vare det lagt 
ett till lyckat år till handlingarna. De omfördelningar 
som gjorts under året har oftast haft riktningen från 
indexfonder till aktivt förvaltade fonder. Teman som 
digitalisering och hälsovård har stärkts under året och 
gynnat aktiv förvaltning.

Efter mötet i februari 2021 har aktieandelen ökat till 
60 %. Ökningen har skett en som en följd av stigan-
de börskurser. Vi gör bedömningen att stimulanser, 
vaccin och en återgång till ett normalläge kommer att 
sätta fart på ekonomin och gynna aktieplaceringar. 
I vissa fall är värderingarna höga men det kan motive-
ras med det låga ränteläget som väntas bestå.

Viktiga händelser
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Sida
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Datum
2021-04-14

Till
Kommunfullmäktige

Revisionsberättelse 2020
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som 
bedrivits i styrelse och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer den 
verksamhet som bedrivits i kommunens företag.

Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna. 

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande 
mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för 
verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll 
och återredovisning till fullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och 
räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges 
uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i 
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen 
har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i 
bilagan ”Revisorernas redogörelse”.

Vi bedömer att välfärdsnämnden inte har bedrivit verksamheten på ett 
ekonomiskt tillfredsställande sätt eftersom vidtagna åtgärder inte fått 
tillräcklig effekt för att klara 2020 års budget. Nämnden redovisar för 
räkenskapsåret underskott med – 18,2 mnkr. 
Vi bedömer att bildningsnämnden inte har bedrivit verksamheten på ett
ekonomiskt tillfredsställande sätt eftersom vidtagna åtgärder inte fått 
tillräcklig effekt för att klara 2020 års budget. Nämnden redovisar för 
räkenskapsåret underskott med – 5,8 mnkr. 
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Vi bedömer sammantaget att kommunstyrelse samt produktionsnämnd, 
valnämnd och överförmyndarnämnd i Kramfors kommun har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt.

Vi är fortsatt oroade över resultatutvecklingen för kommunen som helhet och 
anser att det är viktigt att kommunen vidtar tillräckliga åtgärder för att klara 
budgeten. Det gäller särskilt att välfärdsnämnden och bildningsnämnden 
tillser att handlingsplanerna verkställs.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer baserat på årets granskning att kommunstyrelsens och 
nämndernas interna kontroll behöver förstärkas. 
Vi kan inte bedöma om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med 
de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt eftersom 
det saknas målsatta värden för verksamhetsmålen som gör att utfallet inte 
objektivt kan bedömas.

Ansvarsprövning
Kommunstyrelsen
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 
samt enskilda ledamöter i styrelsen.

Bildningsnämnden
Vi riktar anmärkning mot bildningsnämnden för bristande styrning och 
uppföljning samt intern kontroll över ekonomin för år 2020.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för bildningsnämnden 
samt enskilda ledamöter i nämnden.

Produktionsnämnden
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
produktionsnämnden samt enskilda ledamöter i nämnden.

Välfärdsnämnden
Vi riktar anmärkning mot välfärdsnämnden för bristande styrning och 
uppföljning samt intern kontroll över ekonomin för år 2020.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för välfärdsnämnden 
samt enskilda ledamöter i nämnden.

Överförmyndarnämnden
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
överförmyndarnämnden samt enskilda ledamöter i nämnden.
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Valnämnden
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för valnämnden samt 
enskilda ledamöter i nämnden.

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2020.

Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter.

Kramfors kommun 2021-04-14

Bertil Wiklund Lennart Hallberg Gun Larsson 
Ordförande Vice ordförande

Barbro Lindahl Staffan Sjölund Carlåke Söderlind

Håkan Tjärnberg

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
Revisorernas redogörelse 
Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna

DocuSign Envelope ID: 790CBC2D-4E17-4272-9EA3-1C237E4B758F



80

Kramfors kommun årsredovisning 2020 Innehåll

Certificate Of Completion
Envelope Id: 790CBC2D4E1742729EA31C237E4B758F Status: Completed
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Certificate Pages: 5 Initials: 0 Lena Medin
AutoNav: Enabled
EnvelopeId Stamping: Enabled
Time Zone: (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

PO Box 50768
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lena.medin@kpmg.se
IP Address: 78.68.197.200

Record Tracking
Status: Original
             4/14/2021 2:04:40 PM

Holder: Lena Medin
             lena.medin@kpmg.se

Location: DocuSign

Signer Events Signature Timestamp
Barbro Lindahl
barbro.lindahl@pol.kramfors.se
Security Level: Email, Account Authentication 
(None)

Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address: 95.199.129.212

Sent: 4/14/2021 2:06:50 PM
Viewed: 4/14/2021 2:36:19 PM 
Signed: 4/14/2021 2:36:33 PM

Electronic Record and Signature Disclosure: 
      Accepted: 4/8/2020 3:34:52 PM
      ID: 8fc19e8b-235e-4c96-9d1d-656742d48696

Bertil Wiklund
affarskonsult@bertilwiklund.se
Security Level: Email, Account Authentication 
(None)

Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address: 188.120.164.72

Sent: 4/14/2021 2:06:50 PM
Viewed: 4/14/2021 2:22:38 PM 
Signed: 4/14/2021 2:22:58 PM

Electronic Record and Signature Disclosure: 
      Accepted: 4/14/2021 2:22:38 PM
      ID: cf231241-e8d6-4cc7-86fc-a42df241c799

Carlåke Söderlind
carl-ake.soderlind@pol.kramfors.se
Security Level: Email, Account Authentication 
(None)

Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address: 46.230.171.38

Sent: 4/14/2021 2:06:51 PM
Viewed: 4/14/2021 9:50:59 PM 
Signed: 4/14/2021 9:52:04 PM

Electronic Record and Signature Disclosure: 
      Accepted: 4/14/2021 9:50:59 PM
      ID: c58fab44-4de1-4b87-b870-96f308422e83

Gun Larsson
gun.larsson@kramnet.se
Security Level: Email, Account Authentication 
(None)

Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address: 188.120.162.94

Sent: 4/14/2021 2:06:50 PM
Resent: 4/15/2021 1:52:40 PM
Resent: 4/15/2021 2:01:39 PM
Viewed: 4/15/2021 2:19:31 PM 
Signed: 4/15/2021 2:20:23 PM

Electronic Record and Signature Disclosure: 
      Accepted: 4/15/2021 2:19:31 PM
      ID: 6e6bfb54-7061-4a91-b235-993eb59604f2
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Håkan Tjärnberg
tjarnan1@gmail.com
Security Level: Email, Account Authentication 
(None)

Signature Adoption: Drawn on Device
Using IP Address: 90.235.76.77
Signed using mobile

Sent: 4/14/2021 2:06:51 PM
Viewed: 4/14/2021 2:08:13 PM 
Signed: 4/14/2021 2:08:31 PM

Electronic Record and Signature Disclosure: 
      Accepted: 4/14/2021 2:08:13 PM
      ID: ef76c1d5-324e-4906-898c-36fda24e1655

Lennart Hallberg
lenny.hallberg@telia.com
Security Level: Email, Account Authentication 
(None)

Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address: 5.240.33.223
Signed using mobile

Sent: 4/14/2021 2:06:50 PM
Viewed: 4/14/2021 6:14:52 PM 
Signed: 4/14/2021 6:15:17 PM

Electronic Record and Signature Disclosure: 
      Accepted: 4/8/2020 4:56:19 PM
      ID: 80d03a72-4705-4645-a4a2-5d5a6583c414

Staffan Sjölund
Staffan.sjolund@pol.kramfors.se
Security Level: Email, Account Authentication 
(None)

Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address: 217.213.104.239
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Viewed: 4/14/2021 5:05:43 PM 
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ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE  

From time to time, KPMG AB (we, us or Company) may be required by law to provide to you 
certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing 
to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the 
information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically 
to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please 
confirm your agreement by selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and 
signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system. 

 
Getting paper copies  

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available 
electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send 
to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you 
elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time 
(usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to 
send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a 
$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the 
procedure described below. 

 
Withdrawing your consent  

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time 
change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures 
only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and 
disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures 
electronically is described below. 

 
Consequences of changing your mind  

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the 
speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to 
you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, 
and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such 
paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to 
receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents 
from us. 

 
All notices and disclosures will be sent to you electronically  

Electronic Record and Signature Disclosure created on: 5/2/2019 7:34:36 AM
Parties agreed to: Barbro Lindahl, Bertil Wiklund, Carlåke Söderlind, Gun Larsson, Håkan Tjärnberg, Lennart Hallberg, Staffan Sjölund
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Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide 
electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, 
authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made 
available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you 
inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required 
notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given 
us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through 
the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as 
described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the 
consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures 
electronically from us. 

 
How to contact KPMG AB:  

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, 
to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to 
receive notices and disclosures electronically as follows: 
To contact us by email send messages to: nicolas.andersson@kpmg.se 

 
To advise KPMG AB of your new email address  

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures 
electronically to you, you must send an email message to us at nicolas.andersson@kpmg.se and 
in the body of such request you must state: your previous email address, your new email 
address.  We do not require any other information from you to change your email address.  

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your 
account preferences.  

 
To request paper copies from KPMG AB  

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided 
by us to you electronically, you must send us an email to nicolas.andersson@kpmg.se and in the 
body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and 
telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any. 

 
To withdraw your consent with KPMG AB  

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic 
format you may: 
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i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, 
select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may; 

ii. send us an email to nicolas.andersson@kpmg.se and in the body of such request you must 
state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other 
information from you to withdraw consent..  The consequences of your withdrawing consent for 
online documents will be that transactions may take a longer time to process.. 

 
Required hardware and software  

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The 
current system requirements are found here: https://support.docusign.com/guides/signer-guide-
signing-system-requirements.  

 
Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically  

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to 
other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have 
read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for 
your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address 
where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, 
if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described 
herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before 
clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system. 

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm 
that: 

 You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and 
 You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send 

this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future 
reference and access; and 

 Until or unless you notify KPMG AB as described above, you consent to receive 
exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, 
acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made 
available to you by KPMG AB during the course of your relationship with KPMG AB. 


