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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

Det går bra nu! 

Vi är nu inne i slutfasen av det förändringsarbete som genomförts i 

Kramfors centrum och kommunen är på väg att få en centralort som 

fungerar som handelsplats, mötesplats och som ett nav för 

kommunikation. I en liten kommun är det svårt att kunna erbjuda ett 

komplett utbud men vi är stolta över de förutsättningar som nu skapats.  

Nya teatersalongen på Kramfors Folket Park ger bra möjligheter för 

kulturen och invigningen med tre fulla föreställningar med Tomas Ledin 

visar att det finns en betydande potential i den satsning som gjorts. 

Kramfors IP blir en modern anläggning som kommer att betyda mycket 

för såväl skolidrotten som för det samlade föreningslivet. Även här finns 

en stor potential för utveckling, inte minst med tanke på det centrala 

läget och närheten till resecentrum. För handeln är ICA´s flytt klar och 

Gallerian med flera kända varumärken är i full drift.  Kramfors stad är 

nu en fungerande handelsplats där du kan finna det mesta och 

etableringarna de senaste åren har inneburit många nya arbetstillfällen, 

inte minst för ungdomar. 

 

2015 är det första året någonsin som vi inte behövt lägga ut några besparingar 

i direktiven för budgetarbetet och det är främst två anledningar till detta. För 

det första så medförde revideringen av det s.k. utjämningssystemet att 

Kramfors fick höjda statsbidrag och för det andra så ser 

befolkningsminskningen ut att mattas av och kanske håller den rent av på att 

plana ut. När det gäller utjämningssystemet så är det glädjade att den 

borgerliga regeringen till slut förstod att det gamla systemet inte behandlade 

alla kommuner rättvist. Vi är glada över förändringen men i praktiken är vi 

lurade på stora belopp eftersom systemet borde förändrats långt tidigare.   

Det här innebär ändå inte att nämnderna har en lätt uppgift eftersom det inom 

flera områden finns reella ökningar av behoven från brukare och intressenter. 

Det handlar främst om ökningar inom hemtjänsten och inom socialtjänstens 

område när det gäller barn som far illa. Våra kostnader för såväl utredningar 

som för placeringar har ökat och detta sätter stor press på BAS-nämndens 

ekonomi. 

Vi har dessutom skatteväxlat med landstinget och tagit över ansvaret för den 

s.k. hemsjukvården och tyvärr ser det ut som att skatteväxlingen inte räcker 

för att finansiera den verksamhet vi skall bedriva. 

Skolan har inga direkta volymökningar, tvärt om, men anpassningen till färre 

elever är svår och tar tid så BKU-nämnden har ett fortsatt stort arbete framför 

sig. Det gäller att vara kreativ och hitta sätt att effektivisera verksamheten 

utan att det går ut över studieresultaten. 

Trots att verksamheterna har en tuff ekonomisk utmaning så har ändå vissa 

satsningar prioriterats i budgeten.  

”Miniurbaniseringen” fortsätter och det är ett stort tryck på barnomsorgen och 

grundskolan i centrum och BKU-nämnden får därför ett tillskott med 2 300 

Mkr för en ny förskola. BKU får dessutom ett tillskott för att täcka den ökade 

hyra som nya Skarpåkersskolan medför. 
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Basnämnden får på motsvarande sätt tillskott för de nya gruppbostäder som 

är under uppförande och dessutom finansieras en särskild satsning på 

förebyggande åtgärder för barn och unga i syfte att minska utsatta 

familjers lidande. 

Kommunstyrelsen får tillskott för sitt engagemang i det nybildade 

utvecklingsbolaget för Höga Kusten samt för driften av Kramfors 

idrottsplats. 

Vi har även för 2015 avsatt pengar för att fortsätta utveckla våra mindre 

tätorter. 

När det gäller investeringar så går vi in en period med färre stora projekt och 

huvudfokus för 2015 är att lämna investeringsutrymme så att det kommunala 

bostadsbolaget, Krambo bostads AB, kan investera i sitt lägenhetsbestånd.  

Vi redovisade redan i budgeten för 2014 att bostadsfrågan kommer att 

påverka framtida budgetar och därför är vi stolta över att kunna inleda arbetet 

redan 2015. Det finns en betydande efterfrågan på lägenheter med hög 

komfort och modern standard och tillskapandet av dessa är en viktig 

utvecklingsfråga för hela kommunen. 

Budgetramarna 2015 är som vanligt mindre än önskat och nämnderna har ett 

fortsatt tufft jobb för att kunna inrymma all viktig verksamhet men det är ändå 

glädjade att vi kan fortsätta med investeringar och framtidssatsningar.  

 

  



KRAMFORS KOMMUN 
Datum 

2014-05-19 
 

 
Sida 

5(32) 
 

Budget Kramfors kommun 2015 

Kommunövergripande mål 

Kommunallagen kräver att budgeten innehåller en plan för verksamheten och 

ekonomin för budgetåret. För såväl verksamheten som ekonomin ska anges 

mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning (KL 8:5 §).  

De kommunövergripende målen är 

 Nöjda kunder 

 God kvalitet 

 Attraktiv arbetsgivare 

 God ekonomisk hushållning 

 

Sedan budget 2011 har kommunfullmäktige beslutat om kommun-

övergripande mål. Målen följs upp med hjälp av mätbara indikatorer. De 

indikatorer som används i budget 2015 kan och ska följas upp årligen och är i 

de flesta fall jämförbara med andra kommuner. För att kunna göra en 

bedömning av god ekonomisk hushållning ska målet för minst hälften av alla 

indikatorer ha nåtts.  

Kommunstyrelsen och nämnderna ska under hösten 2014 göra en 

verksamhetsplan med nämndspecifika mål och fördelning av rambudgeten.  I 

verksamhetsplan ska också uppdrag och målen i mandatperiodens program 

arbetas in.  

Uppföljning av verksamhetsplanen görs under 2015 i minst en delårsrapport 

och slutligen i årsredovisningen.  

Nöjda kunder 

 

Indikator Resultat 2013 Mål 2015 

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin 
hemtjänst 

94 >90 

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt 
särskilda boende 

85 >85 

Elevernas syn på skolan och undervisningen,  
årskurs 5, sammanvägt resultat, % 

91 >90 

Elevernas syn på skolan och undervisningen,  
årskurs 8, sammanvägt resultat, % 

85 >85 

Sammanfattande omdöme om företagsklimat i kommunen 3,37 >3,4 

Företagarnas syn på kommunens service till företagarna 3,09 >3,2 

Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i 
kommunens utveckling 

54 >55 

God kvalitet 

 

Indikator Resultat 2013 Mål 2015 

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna 86 >88 

Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel 
fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar 

100 >95 

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med 
kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga 

56 >60 
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Indikator Resultat 2013 Mål 2015 

Hur stor del av medborgarna uppfattar att de får ett gott 
bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till 
kommunen 

93 >95 

Andel elever i årskurs 3 som når Skolverkets kravnivåer i 
de nationella proven i svenska och matematik 

59 >65 

Andel behöriga elever till något nationellt program på 
gymnasiet i % 

90,9 >91 

Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 4 år 
kommunen, i % 

79 >79 

Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka inom ett år 
efter avslutad insats/utredning inom individ- och 
familjeomsorgen, i %  

79,1 >80 

Antal vårdare som besöker en äldre person med hemtjänst 
under 14-dagarsperiod 

12 12 

Kvalitetsaspekter inom särskilt boende, andel av 
maxpoäng i % 

84 >85 

Kvalitetsaspekter inom LSS grupp- och serviceboende, 
andel av maxpoäng i % 

62 >65 

 

Attraktiv arbetsgivare 

 

Indikator Resultat 2013 Mål 2015 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) 
Medarbetarengagemang (HME)* totalindex 

78 >78 

 

*) Motivation, ledarskap och styrning 

God ekonomisk hushållning 

 

Indikator Resultat 2013 Mål 2015 

Resultatet av verksamhetens nettokostnader 
 

0,6 % >1,1 %  

Skuldbörda per invånare 1) 
 

87 055 kr/inv < 89 642 kr/inv 

Maximal negativ avvikelse mellan prognos och 
helårsutfall av verksamhetens nettokostnader 

< 0,5 % 0,5 % 

1) Skulden 2006 har räknats om för korrigering med sänkt diskonteringsränta vid beräkning 

av pensionsskuld år 2013 i enlighet med definitionen av målet. 
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Ekonomiska ramar till nämnderna 

Driftbudget (tkr) Nettokostnad Not 

   Bistånds,- arbetsmarknads- och social 
servicenämnd (BAS) 469 810 1) 

Barn,- kultur- och utbildningsnämnd (BKU) 378 189 2) 

Miljö- och byggnämnd (MoB) 8 230 3) 

Överförmyndarnämnden 2 942 4) 

Kommunstyrelse (KS) 158 740 5) 

Summa verksamheter   1 014 969 6) 

     Finansförvaltning 13 760 
 Avskrivningar  32 954 
 Verksamhetens nettokostnad  1 061 683 
 

     1)    I förhållande till budgetdirektiven har nämndens ram utökats med 
 Förebyggande IFO 1 500 

   Helårseffekt grupp bostäder 2 550 
   Omställningsmedel 750 
   Ej preciserat ramtillskott 4 900 
   Summa tillskott 9 700 
   2)    I förhållande till budgetdirektiven har nämndens ram utökats med 

 Skarpåkerskolan helårseffekt 1 197 
   Ny förskola 2 300 
   Omställningsmedel 750 
   Summa tillskott 4 247 
   3)    I förhållande till budgetdirektiven har nämndens ram utökats med 

 En tjänst för tillsyn 500 
   4) i förhållande till budgetdirektiven har  nämndens ram utökats med   

Utökning förvaltarenhet och höjning arvode 350    

5)    I förhållande till budgetdirektiven har nämndens ram utökats med 
 Idrottsplats helår 1 750 

   Destinationsbolag 1 100 
   Licensavgifter 210 
   Skarpåkerskolan helår 127 
   Del av begärda pengar att fördela i 

verksamhetsplan för 2015 1 500 
   Utvecklingsmedel 3 000 
   Omställningsmedel 750 
   Summa tillskott 8 437 
   6)    Justeringar i nämndernas ramar kommer att göras eftersom omföringar mellan nämnder som t ex Särvux 

från BKU till BAS inte är beaktad i direktivens ramar.  
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Investeringar 

Budgetdirektiven satte ett tak för kommunens investeringar på 15 miljoner 

kronor. För bostadsbolaget Krambo med dotterbolag sattes taket till 36 

miljoner. Övriga koncernbolag och förbund får investera maximalt så mycket 

som de kan finansiera genom egna resultat och avskrivningar. 

Direktiven utarbetades innan årsskiftet 2013/14. Det som framförallt påverkar 

storleken på investeringarna är kommunens finansiella mål om ett tak för 

skuldsättningen per invånare. Målet finns för att garantera tillgång till extern 

finansiering så att planerad verksamhet och beslutade investeringar kan 

genomföras. Osäkerheten var större då direktiven utarbetades eftersom 

utgångsläget 2013-12-31 inte var känt. Nu vet vi hur koncernens skuldsättning 

ser ut vid ingången av 2014. Vi vet också hur invånarantal och 

konsumentprisindex ser ut i ingången av 2014. 

Alla enheter som ingår i kommunkoncernen lånar med kommunal borgen som 

säkerhet. Resultat och investeringar i alla bolag och förbund som ingår i 

kommunens koncernredovisning påverkar det finansiella målet. För att kunna 

styra mot målet och garantera fortsatt finansiering måste därför kommunen 

besluta om tak för investeringar inte bara för kommunen utan även för alla 

enskilda bolag och förbund som ingår i kommunkoncernen.  

För bostadsbolaget Krambo är situationen mer komplex. Det räcker inte med 

att sätta ett tak eftersom Krambo även förväntas investera i kommunens 

verksamhetslokaler, såväl befintliga som nya. På samma sätt som för de 

investeringar som kommunen genomför själv behöver varje enskilt större 

projekt i kommunens verksamhetslokaler preciseras. När de investeringarna 

summeras och dras från det tak som satts för Krambo får vi fram utrymmet 

för Krambos egna investeringar. Krambos egna investeringar beslutas av 

Krambos styrelse inte av kommunen. 

Övriga bolag och enheter i kommunkoncernen hanteras genom att fullmäktige 

sätter ett tak för investeringar. Taket skulle kunna uttryckas som en 

investeringssumma för respektive bolag. Det är mindre bra eftersom 

fullmäktige då åtar sig att finansiera bolagets investeringar till den nivån 

oavsett hur bolagets resultat utvecklar sig. Istället används en teknik där taket 

fastställs genom bolagets eget finansieringsutrymme. Sett över tid kan ett 

företag investera så mycket som motsvaras av företagets vinst och 

avskrivningar utan att ta upp nya lån. Utgångspunkten är alltså att övriga 

bolag ska klara av att genomföra de investeringar som behövs genom eget 

kassaflöde. 

I de fall det inte räcker behöver ett särskilt beslut tas om finansiering eftersom 

det då krävs nya lån och beslut om kommunal borgen. I detta budgetförslag 

ska alla bolag vid sidan av Krambo och Flygplatsbolaget klara sina 

investeringar genom det egna kassaflödet.  

Det finansiella målet utgår från alla koncernens skulder med avdrag för 

banktillgodohavanden. Ett bolag kan finansiera investeringar utöver eget 

kassaflöde genom att ta av sin likviditet. I de fallen behövs inte beslut om 

utökad borgensram. Däremot påverkas det finansiella målet negativt trots att 

skuldsättningen inte ökar. När kommunen i sin budget beslutar att ett bolag 

ska genomföra investeringar via sitt eget kassaflöde innebär det också ett krav 

att bolaget inte får minska sin likviditet annat än för att minska sina skulder.  



KRAMFORS KOMMUN 
Datum 

2014-05-19 
 

 
Sida 

9(32) 
 

Budget Kramfors kommun 2015 

En nyordning i budget 2015 är att beslut om igångsättning av nya 

investeringsprojekt som Krambo genomför åt kommunen ska fattas av 

kommunstyrelsen. Fullmäktige föreslås därför delegera beslutanderätten över 

dessa investeringar till kommunstyrelsen. Innan kommunstyrelsens beslut om 

ingångsättning av investeringen ska den ansvariga facknämnden ha föreslagit 

för kommunstyrelsen att beslut ska tas. 

Tabellen nedan visar de samlade investeringarna i kommunkoncernen i 

budget 2015. 

 

Investeringsförslag (tkr)  
 Kramfors kommun, koncernen 
 Förslag investeringsbudget 2015  

  Beskrivning Budgetförslag (tkr) 

Krambo  investeringar i egna fastigheter 20 050 

Krambo  investeringar i kommunens verksamhetslokaler 23 000 

Höga Kusten Airport AB (Kramfors del av inv över eget kassaflöde) 7 000 

Kramfors kommun 28 740 

Övriga koncernenheter mot eget kassaflöde 

 

I text och tabeller nedan följer en specifikation av Krambos investeringar i 

kommunens verksamhetslokaler, Höga Kusten Airports investeringar utöver 

eget kassaflöde samt kommunens egna investeringar. 
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Investeringsförslag (tkr) 
 Krambo investeringar i kommunens verksamhetslokaler 
 Förslag investeringsbudget 2015 
 

    

Beskrivning Budgetförslag (tkr) 

Nya projekt   

BAS-nämnden   

Gruppboende IV 7 000 

Räddningstjänstens krav 1 000 

Summa 8 000 

    

BKU-nämnden   

Ådalsskolan 2 000 

Flytt fordon från Vallen 0 

Stenskolan 0 

Gudmundråskolan 500 

Förskolor 300 

Summa 2 800 

 Kommunstyrelsen   

Kostenheten, köksutrustning 500 

    

Investeringsreserv 1 700 

    

Pågående projekt   

Skarpåkersskolan (BKU-nämnden) 10 000 

    

  23 000 

 

Investeringsförslag (tkr) 
 Höga Kusten Airport AB 
 Förslag investering utöver eget kassaflöde 2015 
 Beskrivning Budgetförslag (tkr) 

    

Två stycken sop- och blåsmaskiner 7 000 

 

Maskinerna är nödvändiga för att kunna garantera att plan kan landas med 

tillräcklig bromsförmåga. Bolaget är hälftenägt. Ovan angivna belopp 

motsvarar halva skuldökningen för bolaget. Det är alltså utökningen av 

skulden för Kramfors kommunkoncern.   
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Investeringsförslag (tkr) 

 Kramfors kommun 

 Förslag investeringsbudget 2015 

 Beskrivning Budgetförslag (tkr) 

Kommunstyrelsen 25 240 

BAS-nämnden 2 000 

BKU-nämnden 1 500 

  28 740 

 

BAS- och BKU-förvaltningarna har båda fått en andel av vad de begärt. 

Nämnderna får besluta hur budgeten ska användas. 

Kommunledningsförvaltningens budget preciseras i tabellen nedan. 

 

Investeringsförslag (tkr) 
 Kommunstyrelsen 
 Förslag investeringsbudget 2015 
 

  Beskrivning Budgetförslag (tkr) 

Stöd och service   

IT, reinvesteringar byte vart 4:e år 1 600 

Servrar och SAN m.m. 510 

Skrivare 560 

Nätverk 460 

Övriga investeringar AS400 m.m. 110 

Kost, byte köksutrustning 250 

Systembyte extern web 500 

Maskiner och inventarier 150 

    

Samhällsavdelningen   

Markförvärv 200 

Maskiner och inventarier 400 

Investeringsreserv 200 

Latbergshallen, brandlarm 300 

Bollstahallen, fönsterparti entréhall 300 

Ådalshallen, byte fönster östra sidan sporthall 500 

Kramfors ridskola, belysning paddock 250 

Kramfors ridskola, markarbete 250 

Beläggningar 2 700 

Gång- och cykelvägar, trafiksäkerhetshöjande åtgärder 200 

Energieffektivisering vägbelysning 500 

Parkering Nyland 400 

Upprustning rännstensbrunnar 100 

Parker och planteringar, lekplatser 300 
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Kramfors IP 3 000 

Östby vattenverk, komplettering rening 1) 7 500 

Omläggning och sanering VA-ledningar 3 500 

Nyanslutning VA 500 

Mindre arv, ombyggnad enl. särskilt program 0 

  25 240 

 

Investeringen är flerårig. Kvar att finansiera efter 2015 är 10 miljoner.
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Resultatbudget (tkr) 

 

Prognos1) Direktiv Plan Plan 

 
2014 2015 2016 2017 

     

     Verksamhetens intäkter    635 905 692 042 692 042 692 042 

Verksamhetens kostnader    -1 653 192 -1 720 771 -1 752 068 -1 772 270 

Avskrivningar -32 376 -32 954 -32 954 -32 954 

Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 
Verksamhetens 
nettokostnader -1 049 663 -1 061 683 -1 092 980 -1 113 182 

(Res 1) 
    

     Skatteintäkter 766 034 785 590 815 139 837 814 

Generella statsbidrag netto 295 506 303 158 305 746 303 787 

Finansiella intäkter 3 217 2 674 2 674 2 674 

Finansiella kostnader -5 974 -6 680 -7 180 -7 680 

Resultat före extraordinära 
    poster (Res 2) 9 120 23 059 23 399 23 413 

     Årets Resultat (Res 3) 9 120 23 059 23 399 23 413 
Andel av verksamhetens 
nettokostnad 0,9% 2,2% 2,1% 2,1% 
1) För nämnderna efter utfall i februari men med SKLs skatteprognos i april  
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Betalningsbudget (tkr) 

 
Prognos Budget Plan Plan 

 
2014 2015 2016 2017 

DEN LÖPANDE 
VERKSAMHETEN 

    Inbetalningar till verksamheten 635 905 692 042 692 042 692 042 

Utbetalningar från verksamheten -1 653 874 -1 719 447 -1 750 138 -1 770 032 

Verksamhetens nettobetalningar -1 017 969 -1 027 405 -1 058 095 -1 077 990 
Inbetalda skatter/ generella bidrag 
2) 1 069 612 1 083 548 1 120 885 1 141 601 

Finansiella inbetalningar 3 217 2 674 2 674 2 674 

Finansiella utbetalningar -5 974 -6 680 -7 180 -7 680 

1. Verksamhetsnetto 48 886 52 137 58 284 58 605 

     INVESTERINGAR 1) 
    Utbetalningar inköp materiella 

tillgångar -86 181 -28 740 -28 740 -28 740 

Inbetalningar bidrag inköp materiella tillgångar 
   Inbetalning för avyttrade materiella 

tillgångar 
    Utbetalningar inköp finansiella 

tillgångar 
    Inbetalning för avyttrade finansiella 

tillgångar 
    In-/utbetalning för övriga 

investeringar 
    2. Investeringsnetto -86 181 -28 740 -28 740 -28 740 

FINANSIERING 
    Utlåning 
    Utlåning/ökning långfristiga 

fordringar 
    Återbetald utlåning 
 

30 000 
  Upplåning 

    Långfristig upplåning 
 

-30 000 
  Amortering  

    Kortfristig upplåning 
    Amortering 
    Övrig finansiering 
    3. Finansieringsnetto 0 0 0 0 

      Förändring av likvida medel 
(1+2+3) -37 295 23 397 29 544 29 865 
1) Alla beslutade investeringar före 2015 års budget antas utföras under 
2014 

     Detta antagande görs för att effekten av beslut i budget 2015 ska framgå tydligt under budgetåret 
2015  

2) Likviditetseffekten för skatter och statsbidrag skiljer sig från resultateffekten genom slutavräkningar 
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Balansbudget (tkr) 

  
Prognos Budget Plan Plan 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

 
31-dec 31-dec 

   Tillgångar 
     Anläggningstillgångar 
      - Mark,byggnader o tekn 

anläggn 493 800 547 605 543 391 539 177 534 963 

 - Maskiner och inventarier 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 
 - Finansiella 
anläggningstillgångar 98 500 98 500 68 500 68 500 68 500 

Summa anläggningstillgångar 617 400 671 205 636 991 632 777 628 563 

      Omsättningstillgångar 
      - Förråd, exploateringsfast  4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 

 - Kortfristiga fordringar 119 800 112 380 112 380 112 380 112 380 

 - Kassa och bank 138 900 101 605 125 002 154 546 184 410 

Summa omsättningstillgångar 262 900 218 185 241 582 271 126 300 990 

Summa tillgångar 880 300 889 390 878 573 903 903 929 553 

      Eget kapital, avsättningar och skulder 
    Eget kapital 314 500 323 620 346 679 370 077 393 491 

    därav resultat 6 200 9 120 23 059 23 399 23 413 

Avsättningar 
      - Avsättningar för pensioner  76 600 75 600 76 600 78 200 80 100 

 - Andra avsättningar 15 900 16 218 16 542 16 873 17 211 

Summa avsättningar 92 500 91 818 93 142 95 073 97 311 

      Skulder 
      - Långfristiga skulder 154 700 154 700 124 700 124 700 124 700 

 - Kortfristiga skulder 318 600 319 252 314 052 314 052 314 052 

Summa skulder 473 300 473 952 438 752 438 752 438 752 

      Summa Eget kapital,  880 300 889 390 878 573 903 903 929 553 

avsättningar och skulder 
     

  
    

Poster inom linjen 
     Pensionsåtag. före 1998 1) 682 900 656 929 650 520 647 513 644 310 

Därav täckt i 
pensionsstiftelsen -124 000 -124 000 -124 000 -124 000 -124 000 

Borgensåtaganden  2) 837 300 874 300 899 300 899 300 899 300 

Total skuldbörda 1 962 000 2 096 999 2 081 714 2 080 638 2 079 673 

1) Enl KPA-prognos från 2013-11 
     2) Enl förslag till beslut i denna budget   Flygplats 7 mkr, 30 mkr för Krambo för lösen av 

säljarrevers 
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Bakgrund 

Ekonomiska förutsättningar och planerad utveckling 

Kommunen har en svag ekonomi. Stor skuldsättning, låg soliditet, hög total 

skattesats och en fortgående befolkningsminskning är faktorer som påverkar 

negativt. Trots det klarade Kramfors balanskravet under perioden 2002-2013.  

 

Riksdagen beslutade 2013 att ändra utjämningssystemet. Det innebär ett 

engångslyft för Kramfors under 2014. Den fortsatta utvecklingen av skatt och 

statsbidrag bestäms precis som förut av befolkningsutvecklingen, svensk 

ekonomi och statliga beslut.  

 

De tre senaste åren har de ekonomiska förutsättningarna varit tuffa. Skatt och 

statsbidrag har nästan varit oförändrade 2011-2013.  Diagrammet nedan visar 

att intäktsökningen från skatt och statsbidrag inte alls räckt för att bekosta 

löneökningar åren 2011-2013. Det som räddat situationen är återbetalning av 

premier för kollektivavtalade försäkringar. Under såväl 2012 som 2013 

återbetalades lite drygt 20 miljoner vilket motsvarar två procent av summa 

skatt och statsbidrag. Utan dessa återbetalningar hade kommunens resultat 

varit negativt både 2012 och 2013.    

 

Utveckling av skatt och generella statsbidrag samt löneökningar  

 

Utfall 2010-2013, Prognos för åren 2014-2017 grundad på SKL i april 2014 

Av ökningen av skatt o statsbidrag 2014 förklaras 1,23 % av den 

skatteväxling som gjorts med landstinget för övertagande av hemsjukvård. 

Diagrammet visar att den förväntade utvecklingen år 2014-2016 ser helt 

annorlunda ut. Sammantaget för hela den perioden täcker ökningen av skatt 

och statsbidrag de väntade löneökningarna.  
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I nedanstående diagram sammanfattas den förväntade 

befolkningsutvecklingen. Diagrammet visar också hur behoven av kommunal 

omsorg förväntas utvecklas (demografitryck). Det demografiska trycket 

grundar sig på de prislappar staten använder i kostnadsutjämningen. De 

verksamheter som omfattas är barnomsorg, grundskola, gymnasieskola och 

äldreomsorg. Om det demografiska trycket är större än noll ökar behoven av 

kommunal omsorg. Det omvända gäller när det demografiska trycket är 

mindre än noll. Diagrammet ska läsas tillsammans med diagrammet som visar 

utvecklingen av skatt och statsbidrag samt löner.  

Befolkningsändring och demografiskt tryck 

 

Vi kan se att det under 2014 finns en viss behovsökning. Alla andra år 

minskar det demografiska trycket. Det måttliga demografiska tryck som finns 

2014 kan täckas in av det som blir över när den ökade intäkten för skatt och 

statsbidrag har använts till att betala löneökningar. Motsvarande förhållande 

får vi om vi sammanför åren 2015-2016.  

Inom barnomsorgen väntas behoven vara förhållandevis oförändrade. Inom 

grundskolan väntas en nedgång fram till 2017. Inom gymnasieskolan har vi 

haft en kraftig elevminskning som nu planar ut. Inom äldreomsorgen har vi de 

senaste åren haft en måttlig ökning av behoven. Från 2015 och framåt väntas 

en nedgång. Det ska understrykas att behovsutvecklingen grundar sig på en 

befolkningsprognos. Den faktiska utvecklingen av befolkningen kan bli en 

annan till exempel beroende på asylmottagandet. Det individuella behovet kan 

också variera. 

Även när vi tar hänsyn till hur behoven av kommunal omsorg ändras ser 

förutsättningarna ljusare ut åren 2014-2016 än åren 2011-2013.  

Bedömningen av hur skatt och statsbidrag utvecklar sig grundar sig på den 

bedömning Sveriges Kommuner och Landsting, SKL gör i april 2014. SKL 

tecknar där en relativt ljus bild av den svenska ekonomins utveckling. Stöd 

kommer från vår omvärld. Den amerikanska ekonomin fortsätter att förbättras 
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och Europa har återvänt till tillväxt. Det gör att exporten går från ett minus 

2013 till årliga ökningar över 5 % åren 2014-2016. SKL tror också att 

hushållen ökar sin konsumtion och minskar sitt sparande samtidigt som 

arbetsmarknaden fortsätter att förbättras.  

SKL förutsätter i sina beräkningar att staten ökar statsbidragen till 

kommunsektorn i reala termer. Det finansiella målet med överskott i de 

offentliga finanserna kommer därigenom inte att uppnås. Enligt SKLs 

beräkningar kommer den offentliga bruttoskulden som andel av BNP ändå att 

minska.  

Den finansiella krisen började 2008. Efter det har svensk ekonomi i likhet 

med de flesta andra länder inte återvänt till fullt resursutnyttjande. Det finns 

gott om ledig kapacitet vilket gör att löner och priser utvecklas mycket 

långsamt. Ökningstakten för löner och priser kommer att stiga från dagens 

mycket låga nivåer. Trots den historiskt långa perioden med lågt 

kapacitetsutnyttjande räknar SKL med att det dröjer flera år innan vi kommer 

tillbaka dit.  

Budgeten för 2015 bygger på löneökningar på 3,2 % vilket är enligt SKLs 

prognos i april 2014. 

Finansiella mål 

Resultatet ska vara minst 1,1 procent av verksamhetens nettokostnader. Den 

första raden visar resultatet i mkr. Den andra raden visar resultatet i procent 

av verksamhetens nettokostnader.  

Resultat som andel av verksamhetens nettokostnader ska vara minst + 1,1 % 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

Prognos 

2015 

Budget 

2016 

Plan 

2017 

Plan 

 

- 4,2 - 4,7 - 16,9 + 9,1 + 23,1 + 23,4 + 23,4  

- 0,4 % - 0,5 % - 1,7 % + 0,9 % + 2,2 % + 2,1 % + 2,1 %  

Resultatet är exklusive jämförelsestörande poster. Prognosen för 2014 grundar 

sig på den bedömningen som gjordes efter februariutfallet samt SKL:s 

skatteprognos i april. 

Utvecklingen visar att vi haft svårt att klara målet. 

Den reala skulden per invånare får inte vara större än 2006 

2006 2013 2014  

Prognos 

2015 

Budget 

2016 

Plan 

2017 

Plan 

89.642 1) 87.055 90.836 89.188 85.124 81.017 

1) Skulden 2006 har räknats om för korrigering med sänkt diskonteringsränta vid 

beräkning av pensionsskuld år 2013 i enlighet med definitionen av målet. 

 

Med planerade investeringar och de antaganden som görs för befolkningsutveckling, resultat 

och inflation kommer skulden 2015 att ligga precis under taket enligt målet. I beräkningen 

antas alla beslutade investeringar före budget 2015 utföras 2014. Det faktiska utfallet kommer 

förmodligen att vara lägre varigenom en del av tidigare års investeringar istället utförs 2015. 

Det kan eventuellt göra att målet uppfylls även 2014. SKLs bedömning av 

konsumentprisindex används i beräkningen. Konsumentpriserna antas nu falla svagt 2014. 

Det är en markant nedjustering jämfört med den bedömning som gjordes i samband med 

budget för 2014.  
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Övriga finansiella nyckeltal, upplysningar och beräkningsförutsättningar  

 

Soliditet exklusive pensionsåtagande före -98. 

2006 2013 

 

2014 

Prognos 

2015  

Budget 

2016 

Plan 

2017 

Plan 

41 % 36 % 36 % 39 % 41 % 42 % 

 

Den redovisade soliditeten förbättras något sett över planperioden.  

 

Soliditet inklusive pensionsåtagande före -98. 

2006 2013 

 

2014 

Prognos 

2015  

Budget 

2016 

Plan 

2017 

Plan 

- 27 % - 22 % - 19 % - 17 % - 15 % - 12 % 

 

Soliditeten har beräknats som om pensionsåtagandet före -98 legat på 

balansräkningens skuldsida så att balansomslutningen ökar som en 

konsekvens av att negativt eget kapital redovisas på tillgångssidan 

(Alternativet att redovisa negativt eget kapital på skuldsidan sänker 

balansomslutningen och försämrar soliditeten ytterligare med 13-14 

procentenheter). Pensionsåtagandet redovisas netto efter avdrag för medel 

överförda till pensionsstiftelsen. 

Soliditeten inklusive pensionsåtagandet förbättras under planperioden. 

Tabellen bygger på den prognos KPA lämnade i slutet av 2013. 

Låneskuld i kommunen 

2006 2013 

 

2014 

Prognos 

2015  

Budget 

2016 

Plan 

2017 

Plan 

164 87 87 87 87 87 
Tabellen visar kommunens skuld till kreditinstitut 

 

För Höga Kusten Höga Kusten Airport föreslås en utökad borgensram på 7 

miljoner.  Sollefteå kommun som är hälftenägare går också in med borgen på 

7 miljoner. En gammal maskin park behöver bytas ut för att landningsbanan 

ska ge tillräcklig friktion. 

Utökade borgensramar för galleriabygge och byggnation av ny skola på 

Skarpåkern beslutades redan 2014. Krambo föreslås få 30 miljoner i utökad 

borgensram för att lösa reverslån mot kommunen.  

Invånarantal per den 31/12 respektive år. 

2006 2013 

 

2014 

Prognos 

2015  

Budget 

2016 

Plan 

2017 

Plan 

19.816 18.450 18.269 18.125 17.979 17.849 

 

Budgeten baseras på en fortsatt minskning av befolkningen i ungefär samma takt som de 

senaste åren. Skatten grundar sig på invånarantalet den 1/11.  

 

Löneutveckling  

2008 2013 

 

2014 

Prognos 

2015  

Budget 

2016 

Plan 

2017 

Plan 

6,4 % 2,7 % 2,8 % 3,2 % 3,4 % 3,7 % 
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År 2008 togs med som jämförelseår som exempel på att löneökningarna vissa år varit avsevärt 

högre än de som förutses nu. 

Kommunens styrmodell 

 

Kommunens styrning är viktigt för att skapa en 

sammanhåller organisation med gemensam 

ledning i syfte att utnyttja resurserna så effektivt 

som möjligt. Dessutom ökar förtroende för den 

kommunala verksamheten. Styrmodellen har nu 

funnits några år och börjar bli inarbetad.  

Kommunens styrmodell grundar sig i fem 

politikområden: styrning och ledning, hälsa och 

omsorg, samhällsbyggnad, barn och utbildning 

samt näringsliv och arbetsmarknad. Som 

utgångspunkt finns den värdegrund som 

kommunfullmäktige antog i början av året som 

ska genomsyra hela den kommunala 

organisationen. Ett förslag på vision håller på att 

tas fram och beslut ska tas i början av den nya mandatperioden. 

Värdegrund  

Kundnytta Vi finns till för medborgare, kunder och 
andra intressenter. 

Delaktighet Alla människor kan och vill utvecklas, ta 
eget ansvar och vara delaktig. 

Professionalitet Vi är stolta över vårt uppdrag, tar 
samhällsansvar och är professionella i 
vår yrkesutövning. 

Demokratisk grundsyn Alla människor har lika värde och rätt att 
uttrycka sin åsikt. 

 

För varje politikområde finns en policy som beskriver kommunens 

förhållningssätt till området.  

Inom varje politikområde finns sedan program som beskriver vad den 

politiska majoriteten vill åstadkomma under mandatperioden. De program 

som finns är; ekonomi- och verksamhetsstyrning, personalpolitiskt program, 

program för skydd och säkerhet, vård- och omsorgsprogram, 

folkhälsoprogram, kultur- och fritidsprogram, handlingsprogram för skydd 

mot olyckor, översiktsplan, miljöprogram, bildningsprogram och slutligen 

program för näringslivsutveckling och arbetsmarknad. Programmen gäller en 

bit in på den nya mandatperioden och kommer att följas upp av 

kommunfullmäktige under 2015. 

Varje år i juni beslutar kommunfullmäktige om en budget, alltså de 

kommunövergripande målen, de ekonomiska ramarna och investeringarna.  

Målen följs upp genom mätbara och i de flesta fall även jämförbara 

indikatorer.  

Utifrån budgetens mål och ramar gör kommunens nämnder under hösten en 

verksamhetsplan.  

Vision (arbete pågår) 

Policy inom fem politikområden 

Program för mandatperioden 

Årsplan i fyra fokusområden med 
budget 

Verksamhetsplan för nämnd 

Överenskommelse med verksamhet om 
mål, uppdrag och resurser 

Värdegrund
und 
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Uppföljning 

Uppföljning av budget och verksamhetsplan görs i minst en delårsrapport och 

slutligen i årsredovisningen. I samband med årsredovisingen och under 

budgetprocessen för kommande verksamhetsår hålls ett 

uppföljningsseminarium. Där finns då möjlighet att både blicka tillbaks och 

fundera över kommande års prioriteringar. 

Figuren nedan beskriver budgetprocessen före, under och efter budgetåret. 
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Januari 
KS budgetdirektiv 

Mars 
Uppföljning av resultat 

April 
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KF beslut budget 

Oktober 
Nämnd beslut 
verksamhetsplan 
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KF beslut delårsrapport 

Å
re

t 
ef

te
r 

Februari 
Nämnd beslut års-
redovisning 

Mars 
Uppföljning av 
årsredovisning 

April 
KF beslut årsredovisning 
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Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala 
servicenämnden (BAS) 

Uppdraget  

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS) har, att i 

samverkan med andra förvaltningar och det omgivande samhället, främja 

goda levnadsförhållanden och tillhandahålla vård, omsorg, stöd och service 

till familjer och enskilda som behöver det. I detta ligger bland annat att utreda 

och fatta beslut (myndighetsutövning) men även att ge upplysningar och råd, 

verkställa ekonomiskt bistånd samt att tillhandahålla särskilt boende och 

övrigt bistånd. Barn och unga, äldre, personer med funktionsnedsättning, 

missbrukare, brottsoffer och personer som vårdar närstående är de grupper 

vars behov särskilt skall uppmärksammas i verksamheten. 

Nämnden ansvarar även för vuxenutbildning och kommunala 

arbetsmarknadsåtgärder. Utöver den lagstadgade utbildningen för vuxna i 

form av grundläggande och gymnasial utbildning, svenska för invandrare 

(SFI) och särskild utbildning för vuxna (Särvux) bedrivs Yrkeshögskola samt 

högskolestudier inom ramen för Träakademien. 

Verksamheten är organiserad i en övergripande förvaltningsledning, en 

administrativ avdelning och tre verksamhetsområden. Område Stöd, vård och 

omsorg omfattar i huvudsak verksamhet för äldre personer samt hälso- och 

sjukvård. Individ och familjeomsorg omfattar i huvudsak verksamhet för 

barn/unga och vuxna vilket inkluderar insatser till personer med 

funktionsnedsättning. Vuxenutbildning samt kommunala 

arbetsmarknadsåtgärder och integration är det tredje verksamhetsområdet. 

Mål från kommunfullmäktige 

Med utgångspunkt från de fyra kommunövergripande målen och de program 

som finns för mandatperioden ska nämnden under hösten 2014 fastställa 

verksamhetsspecifika och uppföljningsbara mål i en verksamhetsplan.  

För att nämnden ska anses ha nått god ekonomisk hushållning ska budgeten 

hållas och hälften av nämndens mål nås.  

 De kommunövergripande målen är 

- Nöjda kunder 

- God kvalitet 

- Attraktiv arbetsgivare 

- God ekonomisk hushållning. 

 

Nettoram till nämnden 

 

Rambudget Budget 2014 Budget 2015 

Nettokostnader 468 032 469 810 

 

Investeringsbudget 
 Budget 2014 Budget 2015 

 1 400 2 000 
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Nyckeltal 

Kostnad per brukare     Prel.uppg. 

Ordinärt boende   2012 2013 

 U. Kostnad hemtjänst enligt KPB, egen regi, kr/beviljad timme 

 Kramfors 492 481 

 Alla kommuner, ovägt medel 432   

 U. Ytterfall ordinärt boende enligt KPB, andel brukare (%) 

 Kramfors 2,3 2,4 

 Alla kommuner, ovägt medel 2,1   

 U. Hemtjänsttimmar enligt KPB, antal timmar/invånare 80+ 

 Kramfors 83 99 

 Alla kommuner, ovägt medel 89   

Särskilt boende   2012 2013 

 U. Kostnad särskilt boende enligt KPB, egen regi, kr/dygn 

 Kramfors 1 756 1 775 

 Alla kommuner, ovägt medel 1 684   

 U. Ytterfall särskilt boende enligt KPB, andel brukare (%) 

 Kramfors 55,0 37,7 

 Alla kommuner, ovägt medel 28,6   

 U. Kostnad korttidsboende ordinärt boende enligt KPB, egen 
regi, kr/dygn 

 Kramfors 2 267 2 338 

 Alla kommuner, ovägt medel 2 198   

 U. Beläggningsgrad i särskilt boende, egen regi, andel (%) 

 Kramfors 95 96 

 Alla kommuner, ovägt medel 94   

 U. Omsättningsgrad i särskilt boende, egen regi, antal personer 
per plats och år 

 Kramfors 1,3 1,3 

 Alla kommuner, ovägt medel 1,5   

 U. Kostnad särskilt boende enligt KPB, egen regi, kr/plats 

 Kramfors 608 301 622 357 

 Alla kommuner, ovägt medel 575 450   

 U. Dygn inom särskilt boende enligt KPB, antal dygn/invånare 
80+ 

 Kramfors 53 49 

 Alla kommuner, ovägt medel 50   

LSS   2012 2013 

 U. Kostnad gruppboende LSS för vuxna enligt KPB, egen regi, 
kr/dygn 

 Kramfors 2 144 1 937 

 Alla kommuner, ovägt medel 2 600   

 U. Kostnad servicebostad LSS enligt KPB, egen regi, kr/dag 

 Kramfors 373 745 

 Alla kommuner, ovägt medel 1 396   

 U. Kostnad personlig assistans SFB (efter avdrag från f-kassan) 
enligt KPB, egen regi, kr/timme 

 Kramfors 117 74 

 Alla kommuner, ovägt medel 75   

 U. Kostnad daglig verksamhet LSS enligt KPB, egen regi, 
kr/dag 

 Kramfors 288 356 

 Alla kommuner, ovägt medel 465   

 U. Ytterfall insatser inom LSS enligt KPB, andel brukare (%) 

 Kramfors 2,7 6,0 

 Alla kommuner, ovägt medel 13,3   

 U. Kostnad insatser inom LSS enligt KPB, kr/brukare 

 Kramfors 437 187 442 219 

 Alla kommuner, ovägt medel 452 327   

IFO   2012 2013 

Medelkostnad per brukare 0-19 år 
 

66 399 88 576 

Medelkostnad per brukare 20-år 
 

34 264 42 039 

Medelkostnad per invånare 0-19 år 
 

6 298 9 119 

Medelkostnad per invånare 20-år 
 

1 335 1 694 

Antal utredningar per 1000 inv 0-19 år (BUF och 
VUX) 

 
37 59 

Antal utredningar per 1000 inv 20-år (BUF och 
VUX) 

 
5 7 

Medelkostnad per utredning (BUF) 
 

18 005 18 608 

Medelkostnad per utredning (VUX) 
 

4 826 3 193 

Medelkostnad per fam.hemsdygn (BUF) inkl. 
personal 

 
695 734 

Medelkostnad per dygn HVB/SIS (BUF) inkl. 
personal 

 
3 756 4 068 

Försörjningsstöd utbetalning per brukare 
 

29 872 34 242 

Försörjningsstöd utbetalning per brukare 20-24 år 
 

23 673 27 564 
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Konsumtion/Volym Enhet 2012 2013 

Daglig verksamhet LSS dagar med insats 39 320 37 252 

Gruppbostad LSS dygn 23 342 23 907 

Servicebostad LSS dygn 8 328 9 272 

Boende för psykiskt funktionshindrade dygn 2 790 2 675 

Dagverksamhet dagar med insats 32 054 25 299 

Korttidsvistelse LSS egen regi dygn 1 108 1 220 

Korttidsvård SoL dygn 5 846 5 790 

Särskilt boende dygn 92 148 86 272 

Hemtjänst tim 178 953 202 774 

Personlig assistans tim 237 038 253 153 
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Barn-, kultur- och utbildningsnämnden (BKU) 

 

Uppdraget 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden (BKU) ansvarar för förskola, 

pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, 

gymnasieskola, gymnasiesärskola, kulturskola, kultur och bibliotek. Förskole- 

och skolverksamheten ska bygga på de i skollag, socialtjänstlag och läroplan 

fastställda målen. Detta ska bidra till att ge barn och ungdomar i Kramfors 

goda utbildningsmöjligheter. 

Verksamheten är organiserad i två verksamhetsområden. Område Barn som 

inom sig har förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass – årskurs 6, särskola 

samt elevhälsa. I område Ungdom ryms grundskolans årskurs 7-9, 

gymnasieskola, gymnasiesärskola samt kulturskola. Kramfors kommun har tre 

högstadieskolor. Det sammanlagda elevantalet vid dessa är 579 elever 

(vårterminen 2014). De gymnasieskolor som drivs med kommunen som 

huvudman är Ådalsskolan och Räddningsgymnasiet. Där går 485 respektive 

94 elever (vårterminen 2014). Förutom dessa områden finns biblioteken med 

ett huvudbibliotek i centrala Kramfors, filialerna i Nordingrå och Ullånger 

samt biblioteksbussen och därutöver en kulturenhet. 

Mål från kommunfullmäktige 

Med utgångspunkt från de fyra kommunövergripande målen och de program 

som finns för mandatperioden ska nämnden under hösten 2014 fastställa 

verksamhetsspecifika och uppföljningsbara mål i en verksamhetsplan.  

För att nämnden ska anses ha nått god ekonomisk hushållning ska budgeten 

hållas och hälften av nämndens mål nås.  

De kommunövergripande målen är 

- Nöjda kunder 

- God kvalitet 

- Attraktiv arbetsgivare 

- God ekonomisk hushållning. 

Nettoram till nämnden 

 

Rambudget Budget 2014 Budget 2015 

Nettokostnader 382 313 378 189 

 

Investeringsbudget 
 Budget 2014 Budget 2015 

 2 000 1 500 

 

 

 

Nyckeltal 

 

 15 okt 
2009 

 15 okt 
2010 

 15 okt 
2011 

 15 okt 
2012 

Förskola         
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Anställda, andel (%) årsarbetare med pedagogisk 
högskoleutbildning, kommunal regi 64 63 67 75 
Barngrupp, antal barn per avdelning, kommunal 
regi 17 16 18 19 

Fritidshem         

Anställda, andel (%) årsarbetare med ped. 
högskoleutb., kommunal regi 78 80 79 85 
Elevgrupp, antal elever per avdelning, kommunal 
regi 29,3 34,3 34,3 32,2 
Personaltäthet, inskrivna elever per anställd, 
kommunal regi 

  

           
9,1 11,4 

Förskoleklass         

Lärartäthet, antal elever per lärare (heltidstjänst) 18,9 17,9 16,7 23,1 
Årsarbetare i huvudmannens skolor, andel (%) 
med ped högskoleexamen 83,0 82,0 88,2 92,4 

Grundskola         
Betyg årskurs 9, andel (%) behöriga till 
yrkesprogrammen 84 85 89 92 
Betyg årskurs 9, andel (%) som ej uppnått målen i 
ett eller flera ämnen 29,8 30,3 24,5 16,5 
Andel (%) elever i årskurs 9 som började 
gymnasieskolan 

        
98,0 97,0 96,4 98,3 

Andel (%) elever i årskurs 9 som började 
gymnasieskolan exkl. introduktionsprogrammet 

        
90,0 90,0 94,4 93,8 

Lärare (heltidstj.), andel (%) med pedagogisk 
högskoleexamen 95 96 92 92 

Lärartäthet, antal elever per lärare (heltidstj.) totalt 11,6 11,5 11,2 11,6 

Grundsärskola         
Elever, andel i grundsärskolan, integrerade i 
grundskolan 14 3 13 7 

Lärartäthet, antal elever per lärare (heltidstj.) 3,6 4,2 3,4 4,2 

Gymnasieskola         

Lärare i huvudmannens skolor (heltidstj), andel (%) 
med pedagogisk högskoleexamen 1) 1) 71 73 

Lärartäthet, antal elever per lärare (heltidstj.) 1)  1)  8,9 9,2 

Särvux         

Undervisningstimmar (60 min) per elev och vecka 7,1 7,0 9,7 3,4 

     

1) Tillhörde gymnasieförbundet     
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Miljö- och byggnämnden 

Uppdraget  

Miljö- och byggnämnden ansvarar för kommunens uppgifter som myndighet 

inom främst områdena miljö- och hälsoskydd, livsmedel samt plan- och bygg. 

Nämnden är även trafiknämnd. 

Övriga uppdrag för nämnden är energirådgivning till allmänheten och företag, 

kalkning, samordning av kommunens GIS, adressättning m.m.  

Mål från kommunfullmäktige 

Med utgångspunkt från de fyra kommunövergripande målen och de program 

som finns för mandatperioden ska nämnden under hösten 2014 fastställa 

verksamhetsspecifika och uppföljningsbara mål i en verksamhetsplan.  

För att nämnden ska anses ha nått god ekonomisk hushållning ska budgeten 

hållas och hälften av nämndens mål nås.  

De kommunövergripande målen är 

- Nöjda kunder 

- God kvalitet 

- Attraktiv arbetsgivare 

- God ekonomisk hushållning. 

Nettoram till nämnden 

 

Rambudget Budget 2014 Budget 2015 

Nettokostnader 7 746 8 230 

 

Investeringsbudget 
 Budget 2014 Budget 2015 

 0 0 

 

Nyckeltal - Antalsuppgifter miljö och bygg 

Antal diarieförda ärenden (=ansökningar, remisser, skrivelser och annat som 

ska besvaras med hänvisning till vårt myndighetsuppdrag). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Ärendetyp 2010 2011 2012 

 
2013 

Bygg – totalt  
varav 
- nybyggnad bostadshus 
- nybyggnad fritidshus 
- rivning 

410 
 
8 
28 
28 

478 
 
4 
22 
36 

327 
 
1 
16 
32 

386 
 
5 
13 
31 

År Totalt 

2013 1 108 

2012 1 009 

2011 1 230 

2010 1 233 

2009 1 041 

2008 1 090 
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Ärendetyp 2010 2011 2012 
 

2013 

Strandskydd – totalt 
varav båthus och 
sjöbodar 

43 
3 

48 
7 

49 
7 

41 
1 

Avlopp 96 70 69 63 

Värmepumpar 134 110 81 116 

Avfall 21 41 30 44 

Miljö – totalt 
varav miljörapporter 

189 
89 

183 
94 

170 
91 

189 
86 

Livsmedel 74 67 28 32 

Hälsoskydd 20 14 13 34 

 

 Arbetsvolymer tillsyn miljö och hälsa 
Företag och verksamheter Antal, ca 

Miljö 900 

Livsmedel 280 

Hälsa 200 

Totalt 1380 

 

Arbetsvolymer tillsyn bygg 
Fastigheter som ska kontrolleras Antal, ca 

Obligatorisk ventilationskontroll 350 

Lätt avhjälpta hinder 100 

Hissar  30 

Totalt 480 
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Överförmyndarnämnd 

Uppdrag 

Överförmyndarnämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över 

förmyndare, gode män och förvaltare samt pröva tillståndsärenden i enskilda 

fall. Detta innebär bland annat att överförmyndarnämnden granskar de 

ekonomiska redovisningar som alla gode män ska lämna in varje år. Därtill 

har nämnden att utreda ansökningar om ställföreträdare, rekrytera sådana, 

förordna ställföreträdare i vissa fall samt utreda och fatta beslut om ansökan 

om byte av ställföreträdare. Alla gode män som ansvarar för en persons 

ekonomi ska redovisa den till överförmyndaren en gång varje år.  

Syftet med tillsyn är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer 

som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.  

Uppdraget är reglerat i föräldrabalken.  

Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndarnämndens verksamhet 

Mål från kommunfullmäktige 

Med utgångspunkt från de fyra kommunövergripande målen och de program 

som finns för mandatperioden ska nämnden under hösten 2014 fastställa 

verksamhetsspecifika och uppföljningsbara mål i en verksamhetsplan.  

För att nämnden ska anses ha nått god ekonomisk hushållning ska budgeten 

hållas och hälften av nämndens mål nås.  

De kommunövergripande målen är 

- Nöjda kunder 

- God kvalitet 

- Attraktiv arbetsgivare 

- God ekonomisk hushållning. 

Nettoram till nämnden 
Rambudget Budget 2014 Budget 2015 

Nettokostnader 2 592 2 942 

 

Nyckeltal 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

Totalt antal ärende 185 207 227 272 319 

varav gode män 124 137 144 171 194 

varav förvaltare 37 41 44 45 52 

varav övrigt 24 29 39 56 73 

      
Utbetalda arvoden, kr 

     
Kommunen betalat till god man/förvaltare 485 789 639 539 621 579 823 667 742 118 

Huvudmannen betalat 469 237 536 319 659 830 754 063 702 843 

Kontrollerade årsräkningar      

Vid juni månads utgång    81 % 72 % 
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Kommunstyrelsen 

Uppdrag 

Kommunstyrelsen leder, styr och samordnar kommunens verksamheter. 

Kommunstyrelsen har två avdelningar: stöd och service och 

samhällsavdelningen. 

Avdelningen för stöd och service ger service riktad mot kommunens 

verksamheter, politisk verksamhet och allmänheten, arbetar med övergripande 

strategiska frågor samt är kommunens ombud mot Höga Kusten Ådalens 

Räddningstjänstförbund. Vidare hanterar avdelningen ekonomiska frågor mot 

Höga Kusten Airport AB. 

Verksamheten bedrivs inom sju enheter; ledningsstab, ekonomi, HR, 

kommunikation, administration, IT och kost. 

Samhällsavdelningen sköter kommunens uppgifter gällande tillväxtskapande 

åtgärder, samhällsplanering, näringslivs- och turismfrågor, infrastruktur, 

vatten och avlopp, avfall, grönområden, idrotts- och fritidsanläggningar samt 

bidrag till föreningar.  

Verksamheten bedrivs inom fyra enheter; planering och utveckling, 

näringsliv, fritid och teknik 

Mål från kommunfullmäktige 

Med utgångspunkt från de fyra kommunövergripande målen och de program 

som finns för mandatperioden ska nämnden under hösten 2014 fastställa 

verksamhetsspecifika och uppföljningsbara mål i en verksamhetsplan.  

För att nämnden ska anses ha nått god ekonomisk hushållning ska budgeten 

hållas och hälften av nämndens mål nås.  

De kommunövergripande målen är 

- Nöjda kunder 

- God kvalitet 

- Attraktiv arbetsgivare 

- God ekonomisk hushållning. 

Nettoram till nämnden 

 

Rambudget Budget 2014 Budget 2015 

Nettokostnader 150 493 155 798 

 

Investeringsbudget 
 Budget 2014 Budget 2015 

 20 000 25 240 
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Nyckeltal 

 
2010 2011 2012 2013 

Politikområde styrning och ledning 
    

Hur stor andel som skickar in en enkel fråga via e-post får 
svar inom två arbetsdagar, % 

69 65 100 100 

Hur stor del som tar kontakt med kommunen via telefon 
får svar på en enkel fråga, % 

56 35 41 56 

Hur många av medborgarna uppfattar att de får ett gott 
bemötande när de ringer till kommunen, % 

85 76 86 91 

Antal inkomna synpunkter via hemsidan 113 146 132 166 

Inköp av livsmedel utanför kostavtal % 7 6,5 5,4 13,2 

 Nettokostnad politisk verksamhet, kr/inv 853 1 042 1 030 1 188 

 Nettokostnad revision, kr/inv 77 76 75 80 

 Personalkostnader, kr/inv 35 414 36 586 39 728 39 944 

Politikområde samhällsbyggnad 
    

Snöröjningar, antal tillfällen 15 11 18 11 

Sandning, antal tillfällen 2 8 9 12 

Vägbelysning, kostnad per ljuspunkt, kr 1 126 634 620 838 

Skogar, ha 3 300 3 410 3 251 3 277 

Avverkning av skog, m
3
fub 2 705 3 316 4 671 2 774 

Beräknad tillväxt skog, m
3
fub 7 266 9 353 8 898 9 061 

Kostnadstäckningsgrad vatten och avlopp, % 95,6 100,6 100,9 99,1 

Produktionskostnad, kr/m
3
 sålt vatten 11,15 10,96 11,13 11,69 

Kostnadstäckningsgrad hushållens avfall 101,7 100,5 100,7 100,4 

Insamlat hushållsavfall kg/invånare 419 449 462 457 

Hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning 32 31 29 30 

Nettoinpendling till kommunen -2 -2 -3 -3 

 Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%) 74,2 75,8 76 75,8 
Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd, 
andel (%) 65 68 68 67 

Kostnad fritidsverksamhet, kr/inv 1 507 1 625 1 456 1 529 
Hur trygga upplever medborgarna att de är 
(trygghetsindex i medborgarundersökning) 64 

 
62 

 Hur attraktiv upplever medborgarna att kommunen är som 
plats att leva och bo på (NRI)  53 

 
50 

 Hur upplever medborgarna sina möjligheter till inflytande 
över kommunens verksamheter (NII)  37 

 
33 

 Politikområde hälsa och omsorg 
    

Hur högt är sjukpenningtalet bland invånarna (exklusive 
aktivitets- och sjukersättning) 

7,3 9,2 10,8 
 

Andelen förvärvsarbetande i kommunen 74,3 75 76 
 

 Nettokostnad infrastruktur, skydd m.m., kr/inv 3 457 3 831 3 932 4 213 

Tillagade matportioner, 1 000-tal antal 997 966 936 926 

Andelen ekologiska livsmedel, % 6,3 7,3 12 17 

Politikområde näringsliv och arbetsmarknad 

    Nyregistrerade företag, antal/1000 invånare 3,3 5 4,4 
 Antal genomförda företagsbesök 

   
250 

Hur nöjda är företagarna med företagsklimatet (Nöjd 
Kund Index i Insikten) 67 

 
67 
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Årsbudget 2015 med flerårsplan 2016-2017 för Kramfors kommun 

 

 Beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar följande 

 

1. Upprättat förslag till drift-, investerings-, resultat-, betalnings- och balansbudget för år 2015 

fastställs 

2. Krambo ABs totala investeringsnivå för 2015 fastställs till 43 050 000 kr varav 23 000 000 kr 

ska investeras i kommunens verksamhetslokaler. För de investeringsprojekt som startar 2015 

ska beslut tas i kommunstyrelsen innan igångsättande. 

3. Respektive nämnd får i uppdrag att fatta de kompletterande beslut som krävs för att komma i 

den ram som ges i driftbudgeten 

4. Utdebiteringen fastställs för år 2015 till oförändrat 23,14 kronor per skattekrona 

5. Till kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov anvisas 450 000 kr samt till 

kommunfullmäktiges förfogande för lönereserv avseende löneökningar 2015 anvisa 16 915 000 

kr 

6. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov anvisas 1 440 000 kr   

7. Maximal låneram för kommunstyrelsen fastställs till 100.000.000 kr   

8. Fr. o. m. 2014-07-01 såsom för egen skuld ingå borgen för 784.800.000 kr gällande 

låneförpliktelser i Krambo AB upp till ett högsta lånebelopp om 784.800.000 kr jämte därpå 

löpande ränta och kostnader varav 784.800.000  kr mot borgensavgift med 0,3 % (borgensramen 

utökas med 20.000.000) 

9. Fr. o. m. 2014-07-01 såsom för egen skuld ingå borgen för 88.000.000 kr gällande 

låneförpliktelser i Kramaff AB  upp till ett högsta lånebelopp om 88.000.000 kr jämte därpå 

löpande ränta och kostnader beräknade på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp varav 

88.000.000 kr mot borgensavgift med 0,3 % (borgensramen utökas med 10.000.000). 

10. Fr. o. m. 2014-07-01 såsom för egen skuld ingå borgen för 2.165.000 kr gällande 

låneförpliktelser i Kramfors Industri AB upp till ett högsta lånebelopp om 2.165.000 kr jämte 

därpå löpande ränta och kostnader med totalt högsta lånebelopp beräknade på skuldebrevens 

ursprungliga lånebelopp varav 2.165.000 kr mot borgensavgift med 0,3 % (oförändrad 

borgensram) 

11. Fr. o. m. 2014-07-01 såsom för egen skuld ingå borgen för 6.800.000 kr gällande 

låneförpliktelser i Kramfors Mediateknik AB upp till ett högsta lånebelopp om 6.800.000 kr 

jämte därpå löpande ränta och kostnader beräknade på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp 

varav 6.800.000 kr mot borgensavgift med 0,3 %(oförändrad borgensram).  

12. Fr. o. m. 2014-07-01 såsom för egen skuld ingå borgen för 10.000.000 kr gällande 

låneförpliktelser i Höga Kusten Airport AB upp till ett högsta lånebelopp om 10.000.000 kr 

jämte därpå löpande ränta och kostnader med totalt högsta lånebelopp beräknade på 

skuldebrevens ursprungliga lånebelopp varav 10.000.000 kr mot borgensavgift med 0,3 % 

(borgensramen utökas med 7.000.000), samt 

13. Fr. o. m. 2013-07-01 fastställa följande interna kreditlimiter för nyttjande av koncernkonto; 

Kramfors kommun 70.000.000 kr, Krambo Bostads AB 5.000.000 kr,  Kramaff AB 1.000.000 

kr, Kramfors Industri AB 4.000.000 kr, Kramfors Kommunhus AB 5.000.000 kr, Kramfors 

Mediateknik AB 5.000.000 kr, Räddningstjänstförbundet 500.000 kr samt Höga Kusten Airport 

AB 8.000.000 kr. 

14. Fastställa ramen för revisorernas anslag för granskning av kommunens 

verksamhet samt för lekmannarevision av bolag och stiftelser till 1.394.000 

kronor. 




