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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

En budget för en ny bild av Kramfors! 

2014 var ett valår och Kramforsborna gav den sittande majoriteten 

fortsatt förtroende. Socialdemokraterna tillsammans med 

samarbetspartierna Vänsterpartiet och Miljöpartiet fick tillsammans 25 

av kommunfullmäktiges 41 mandat eller nästan 61 % om man vill 

uttrycka det så.  Det här budgeten är den första under mandatperioden 

som det nya kommunfullmäktige i praktiken har haft möjlighet att ta 

ställning till. Det känns skönt att ha en stabil majoritet i ryggen när vi 

stakar ut vägen för ett nytt, modernt och attraktivt Kramfors.  

 

Profilområden: ”Min längtan – dina drömmar” 

 

Min företrädare inledde förra årets förord med följande meningar: 

”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.” 

Det som åsyftades var investeringar i Kramfors Folkets Park, Kramfors IP, 

resecentrum, nya ICA och Gallerian. Investeringar som gjort att vi fått en 

attraktivare centralort. 

Men samhällsbygget fortsätter och vi behöver nu ta sikte på framtida 

attraktivetet och funktionalitet i hela kommunen. Eftersom 

befolkningstrenden fortsätter att peka nedåt måste vi söka svaret på frågan 

”vad kan locka unga välutbildade barnfamiljer att bosätta sig i Kramfors 

kommun”? 

Förutom en väl fungerande kommunal verksamhet som är solidarisk och 

inkluderande, behöver vi investeringar som leder till mer kunskapsintensiva 

arbetstillfällen. Investeringar som är kommersiellt lönsamma och som bidrar 

till att stärka kommunens konkurrenskraft. Här kan jag se tre tydliga områden 

som har denna potential: 

Exploatering av Kramforsviken för boende och mötesplats för handel och 

tjänsteföretag. 

Exploatering av knutpunkt Västeraspby för logistik och mötesplats för 

affärer 

Exploatering av varumärket Höga Kusten för näringsutveckling och 

mötesplats för handel och tjänsteföretag 

Parallellt med detta behöver vi också utveckla en modern och framtidsinriktad 

politik för en attraktiv kommun. En politik som utgår från att människan vill 

känna sig modern, bildad och delaktig i det fortsatta samhällsbygget. Vi 

måste därför forma en politik som är långsiktigt hållbar och som bidrar till att 

radikalt förändra bilden av Kramfors kommun. Som inkluderar alla och som 

genererar nytt tänkande, nya verksamhetsformer och nya näringar. Under 

budgetprocessen har vi enats kring profilområdena Hållbarhet, Jämställdhet 

och Kultur och där avsätts 1,8 Mkr. Politiska beredningar och 

processgrupper ska arbeta fram strategier och handlingsprogram för ett mer 
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attraktivt och konkurrenskraftigt Kramfors. Dit unga välutbildade 

barnfamiljer vill flytta. 

 

En budget handlar om pengar, och prioriteringar: 

En kommuns ekonomiska förutsättningar bestäms av 

befolkningsutvecklingen, utvecklingen av svensk ekonomi och statliga beslut. 

Riksdagen beslutade 2013 att ändra utjämningssystemet vilket innebar ett 

ekonomiskt engångslyft för Kramfors under 2014. I grunden gav det goda 

förutsättningar för att få en situation där resurser och behov någorlunda 

balanserade varandra. Vi såg en efterlängtad möjlighet att varaktigt höja 

kommunens resultatnivå, vilket i sig är en långsiktig förutsättning för en 

sundare ekonomi och en lägre skuldsättningsgrad.  

Kostnadsökningar inom bland annat hemtjänst och kollektivtrafik, en reform 

inom hemsjukvården och svårigheter för skolan att anpassa sin verksamhet till 

färre elever gjorde att vi återigen behövde lägga ut sparbeting på drygt 10 

miljoner kronor i budgetdirektiven för nämnderna.  

Sedan direktiven beslutades har dessbättre skatter och statsbidrag utvecklats 

positivt. Från det utgångsläge som rådde runt årsskiftet har ett antal politiska 

prioritertingar kunnat göras och dessa har gjort avtryck i denna budget. 

Den största enskilda satsningen ligger inom BAS-nämndens ansvarsområde. 

Socialtjänst, äldreomsorg och hemsjukvård är stora och viktiga 

verksamheter där behoven ökar och vi är därför glada över att kunna tillskjuta 

ytterligare resurser dit. 

En annan stor utgiftspost handlar om kollektivtrafiken. En trafikupphandling 

är genomförd och för Kramfors handlar det om kostnadsökningar runt 3 mkr. 

Den satsning som görs i budgeten betyder att vi inte behöver spara ytterligare 

på annan viktig verksamhet.  

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

huvudfokus för 2016 är att lämna investeringsutrymme så att det kommunala 

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

Det finns en betydande efterfrågan på lägenheter med hög komfort och 

modern standard. Tillskapandet av dessa är en viktig utvecklingsfråga för 

hela kommunen. Även en fortsatt utbyggnad av bredbandet i kommunen 

måste prioriteras. 

Budgetramarna 2016 är som vanligt mindre än önskat.  Nämnderna har därför 

ett fortsatt tufft jobb med att kunna inrymma all viktig verksamhet inom dess 

budgetramar. Det är ändå glädjade att vi kan fortsätta med investeringar och 

framtidssatsningar.  

 

Jan Sahlén 
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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 medborgare och 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 och i många fall 

även jämförbara indikatorer. Flera indikatorer är hämtade från Sveriges 

kommuner och landstings (SKL) undersökning Kommunens kvalitet i korthet 

(KKiK), där Kramfors medverkat sedan 2011. För att kunna göra en 

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

indikatorer ligga lika eller över det mål som angivits.  

Kommunstyrelsen och nämnderna ska under hösten 2015 göra en 

verksamhetsplan med nämndspecifika mål och fördelning av rambudgeten.  

Om programmen för mandatperioden är fastställda när verksamhetsplanen 

beslutas ska även målen/uppdragen arbetas in i verksamhetsplanen.  

Uppföljning av verksamhetsplanen görs under 2016 i en delårsrapport per 

augusti och i årsredovisningen. 

Nöjda medborgare och kunder 

 

Indikator Nuläge Mål 2016 

Hur stor andel av brukarna är nöjda med den hemtjänst de 
får, % (KKiK) 

88  85 

Hur stor del av brukarna är nöjda med sitt särskilda 
boende, % (KKiK) 

90  85 

Hur uppfattar elever i årskurs 8 skolan och dess 
undervisning, %  (KKiK) 

80  80 

Företagarnas syn på kommunens service till företagarna, 
från Svenskt Näringslivs enkät till sina medlemmar, skala 
1-5 

3,09  3,09 

Hur väl gör kommunen det möjligt för medborgarna att 
delta i kommunens utveckling, % (KKiK) 
 

65  65 
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God kvalitet 

 

Indikator Nuläge Mål 2016 

Hur stor andel av eleverna från årskurs 9 är behöriga till 
något nationellt program på gymnasiet, % (KKiK) 

85,9  85 

Hur stor andel av eleverna fullföljer sin gymnasieutbildning, 
% (KKiK) 

81  81 

Hur stor andel av de som ringer till kommunen får direkt 
svar på en enkel fråga, % (KKiK) 

74  70 

Hur stor del av de som ringer till kommunen med en enkel 
fråga uppfattar att de får ett gott bemötande, % (KKiK) 

88  90 

Hur god är webbinformationen till medborgarna, % (KKiK) 83  80 
 

Attraktiv arbetsgivare 

 

Indikator Nuläge Mål 2016 

Hur upplever de anställda kommunens förmåga att främja, 
ta tillvara och bygga vidare på deras engagemang. 
Totalindex för det hållbara medarbetarengagemanget 
(HME)  

78  75 

 

God ekonomisk hushållning 

 

Indikator Nuläge Mål 2016 

Resultatet ska uppgå till minst 1,1 % av verksamhetens 
nettokostnad 
 

1,4  1,1 

Skuldsättningen får inte överstiga 89 069 kr/invånare 
(nivån 2006-12-31) 
 

86 541 < 89 069 
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Ekonomiska ramar till nämnderna 

Driftbudget (tkr) Kostnader Intäkter Nettokostnad Not 

     Bistånds,- arbetsmarknads- och social 
servicenämnd (BAS) 613 102 134 565 478 537 1) 

Barn,- kultur- och utbildningsnämnd (BKU) 433 797 50 499 383 298 2) 

Miljö- och byggnämnd (MoB) 12 875 4 314 8 561 3) 

Överförmyndarnämnden 3 237 604 2 633  
 Revisionsnämnden 1 484  1 484 4) 

Kommunstyrelse (KS) 372 919 207 670 165 249 4) 

Summa verksamheter   1 437 414 397 652 1 039 762 
 

     Finansförvaltning 
  

18 312 
 Avskrivningar  

  
38 524 

 Verksamhetens nettokostnad  
  

1 096 598 
 

     1) I förhållande till budgetdirektiven har nämndens ram utökats med 
 

 Tillskott för ökade behov och en fortsatt drift 
på Träakademien  5 000 

   Utökning av samordningsförbundet 132 
   Summa tillskott 5 132 
   2)  I förhållande till budgetdirektiven har nämndens ram utökats med 

 Osäkert om alla lokalförflyttningar kan göras 1 000 
   Extra pengar till studieförbunden 50 
   Summa tillskott 1 050 
   3)  I förhållande till budgetdirektiven har nämndens ram utökats med 

 GIS med mera 200 
   4) Inom revisionens ram ska även lekmannarevision av bolag och stiftelser inrymmas  

5)  I förhållande till budgetdirektiven har nämndens ram utökats med 
 Kollektivtrafik 3 250 

   Höga Kusten Airport 750 
    

Utveckling inom profilområdena 
Hållbarhet, Jämställdhet och Kultur 1 800 

   Summa tillskott 5 800 
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Investeringar 

Budgetdirektiven satte ett tak för kommunens investeringar på 20 miljoner 

kronor. För bostadsbolaget Krambo med dotterbolag sattes taket till 22 

miljoner. Övriga koncernbolag och förbund får enligt direktiven investera 

maximalt så mycket som de kan finansiera genom egna resultat och 

avskrivningar. 

Direktiven utarbetades innan årsskiftet 2014/15. 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 2014-12-31 inte var känt. Nu vet vi hur koncernens skuldsättning 

ser ut vid ingången av 2014. Glädjande är att åtagandet för pensioner har 

justerats ned i den senaste prognosen från KPA.  

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 

utökas borgensramen för Mediateknik med 3 miljoner medan övriga 

borgensramar ligger kvar.  

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 



KRAMFORS KOMMUN 
Datum 

2015-06-29 
 

 
Sida 

9(32) 
 

Budget Kramfors kommun 2016 

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.  

En nyordning sedan 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 2016. 

 

Investeringsförslag (tkr)  
 Kramfors kommun, koncernen 
 Förslag investeringsbudget 2016  

  Beskrivning Budgetförslag (tkr) 

Krambo  investeringar i egna fastigheter 17 800 

Krambo  investeringar i kommunens verksamhetslokaler 13 100 

Mediateknik (del av inv över eget kassaflöde) 3 000 

Kramfors kommun 26 000 

Övriga koncernenheter mot eget kassaflöde 

 

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

kommunens verksamhetslokaler, Mediatekniks investeringar utöver eget 

kassaflöde samt kommunens egna investeringar. 
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Investeringsförslag (tkr) 
 Krambo investeringar i kommunens verksamhetslokaler 
 Förslag investeringsbudget 2016 
 

    

Beskrivning Budgetförslag (tkr) 

Nya projekt   

BAS-nämnden   

Gruppboende IV, Solsidan (totalt 9 mkr varav 7 i 2015 års budget) 2 000 

Räddningstjänstens krav 800 

Reservkraft 500 

Investeringsreserv 1 000 

Summa 4 300 

    

BKU-nämnden   

Ådalsskolan, div ombyggnader 3 000 

Flytt fordon från Vallen 5 000 

Förskolor 300 

Summa 8 300 

  

 Kommunstyrelsen   

Kostenheten, köksutrustning 500 

    

 Totalt 13 100 

 

Investeringsförslag (tkr) 
 Mediateknik AB 
 Förslag investering utöver eget kassaflöde 2016 
 Beskrivning Budgetförslag (tkr) 

    

Bredbandsutbyggnad 3 000 

 

Medlen avser utgifter i projekt för utbyggnad av bredband.   
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Investeringsförslag (tkr) 

 Kramfors kommun 

 Förslag investeringsbudget 2016 

 Beskrivning Budgetförslag (tkr) 

Kommunstyrelsen 23 000 

BAS-nämnden 1 500 

BKU-nämnden 1 500 

  26 000 

 

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 2016 
 

  Beskrivning Budgetförslag (tkr) 

Stöd och service   

IT, reinvesteringar byte vart 4:e år 1 700 

Servrar och SAN m.m. 640 

Skrivare 840 

Nätverk 410 

Övriga investeringar AS400 m.m. 110 

Kost, byte köksutrustning 200 

Maskiner och inventarier 500 

    

Samhällsavdelningen   

Markförvärv 200 

Investeringsreserv 3 200 

Ådalshallen, byte av sportgolv 1 000 

Ådalshallen, byte av vikvägg  300 

Ådalshallen, gymnastikutrustning 100 

Bollstahallen, gymutrustning 150 

Bollstahallen, gymnastikutrustning 100 

Kramfors ridskola, förstudie ridhall 800 

Kramfors teater, brandlarm 500 

Byte bryggor 100 

Ombyggnad och beläggning av gator och vägar 2 900 

Gång- och cykelvägar, trafiksäkerhetshöjande åtgärder 300 

Bäckgatan 950 

Upprustning rännstensbrunnar 200 

Upprustning torget 1 000 
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Område vid Kramforsån 500 

Parker och planteringar 300 

Omläggning och sanering VA-ledningar 3 700 

Överföringsledning till Salteå vattenverk 850 

Ullånger avloppsreningsverk, styr- och reglerutrustning 400 

Ullånger avloppsreningsverk, utbyte av värmesystem 400 

Avloppspumpstationer ombyggnad 350 

Docksta avloppsreningsverk, styr- och reglerutrustning 300 

  23 000 

 

Resultatbudget (tkr) 

 
Prognos1) Budget Plan Plan 

 
2015 2016 2017 2018 

     

     Verksamhetens intäkter    653 311 679 225 679 225 679 225 

Verksamhetens kostnader    -1 697 410 -1 737 299 -1 757 037 -1 775 621 

Avskrivningar -37 964 -38 524 -38 524 -38 524 

Jämförelsestörande poster 1 441 0 0 0 
Verksamhetens 
nettokostnader -1 080 622 -1 096 598 -1 116 336 -1 134 920 

(Res 1) 
    

     Skatteintäkter 783 617 811 861 839 060  857 473 

Generella statsbidrag netto 303 158 300 730 294 655 296 100 

Finansiella intäkter 3 594 3 075 3 075 3 075 

Finansiella kostnader -6 324 -7 000 -7 500 -8 000 

Resultat före extraordinära 
    poster (Res 2) 3 423 12 068 12 954 13 728 

     Årets Resultat (Res 3) 3 423 12 068 12 954 13 728 
Andel av verksamhetens 
nettokostnad 0,3% 1,1% 1,2% 1,2% 

 

1) För nämnderna efter utfall i april och med SKLs skatteprognos i april  
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Betalningsbudget (tkr) 

 
Prognos Budget Plan Plan 

 
2015 2016 2017 2018 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 
    Inbetalningar till verksamheten 653 311 679 225 679 225 679 225 

Utbetalningar från verksamheten -1 695 666 -1 743 427 -1 760 080 -1 775 813 

Verksamhetens nettobetalningar -1 042 355 -1 064 202 -1 080 855 -1 096 588 

Inbetalda skatter/ generella bidrag 2) 1 086 775 1 115 773 1 134 951 1 154 499 

Finansiella inbetalningar 3 594 3 075 3 075 3 075 

Finansiella utbetalningar -6 324 -7 000 -7 500 -8 000 

1. Verksamhetsnetto 41 690 47 646 49 671 52 986 

     INVESTERINGAR 1) 
    Utbetalningar inköp materiella 

tillgångar -60 620 -26 000 -26 000 -26 000 

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 -60 620 -26 000 -26 000 -26 000 

FINANSIERING 
    Utlåning 
    Utlåning/ökning långfristiga fordringar 
    Återbetald utlåning 
    Upplåning 
    Långfristig upplåning 

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

      Förändring av likvida medel 
(1+2+3) -18 930 21 646 23 671 26 986 

1) Alla beslutade investeringar före 2016 års budget antas utföras 
under 2015 

     Detta antagande görs för att effekten av beslut i budget 2016 ska framgå tydligt under 
budgetåret 2016  
2) Likviditetseffekten för skatter och statsbidrag skiljer sig från resultateffekten genom 
slutavräkningar 
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Balansbudget (tkr) 

  
Prognos Budget Plan Plan 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

 
31-dec 31-dec 

   Tillgångar 
     Anläggningstillgångar 
      - Mark,byggnader o tekn anläggn 509 719 532 375 519 851 507 327 494 803 

 - Maskiner och inventarier 26 582 26 582 26 582 26 582 26 582 
 - Finansiella 
anläggningstillgångar 90 187 89 087 87 987 86 887 85 787 

Summa anläggningstillgångar 626 488 648 044 634 420 620 796 607 172 

      Omsättningstillgångar 
      - Förråd, exploateringsfast  4 455 4 455 4 455 4 455 4 455 

 - Kortfristiga fordringar 100 847 100 500 100 500 100 500 100 500 

 - Kassa och bank 114 043 95 113 116 759 140 430 167 416 

Summa omsättningstillgångar 219 345 200 068 221 714 245 385 272 371 

Summa tillgångar 845 833 848 112 856 134 866 181 879 543 

      Eget kapital, avsättningar och skulder 
    Eget kapital 329 558 332 981 347 849 363 603 380 131 

    därav resultat 15 050 3 423 14 868 15 754 16 528 

Avsättningar 
      - Avsättningar för pensioner  72 449 72 298 73 120 75 810 80 377 

 - Andra avsättningar 18 155 20 050 20 450 20 860 21 300 

Summa avsättningar 90 604 92 348 93 570 96 670 101 677 

      Skulder 
      - Långfristiga skulder 149 146 143 576 138 006 132 436 126 866 

 - Kortfristiga skulder 276 525 279 207 276 709 273 472 270 869 

Summa skulder 425 671 422 783 414 715 405 908 397 735 

      Summa Eget kapital,  845 833 848 112 856 134 866 181 879 543 

avsättningar och skulder 
     

     
 

Poster inom linjer 
     Pensionsåtaganden före 1998 1) 649 827 633 025 619 659 615 388 615 282 

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

Borgensåtaganden  2) 836 782 843 500 846 500 846 500 846 500 

Total skuldbörda 1 878 884 1 867 656 1 850 444 1 840 466 1 837 194 

1) Enl KPA-prognos från 2014-12 
    2) Enl förslag till beslut i denna budget Mediateknik 3 mkr  
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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 har vi klarat balanskravet alla år från och med 2002 och 

framåt.  

 

Riksdagen beslutade 2013 att ändra utjämningssystemet. Det innebar ett 

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

statsbidrag bestäms precis som förut av befolkningsutvecklingen, svensk 

ekonomi och statliga beslut.  

 

Av diagrammet nedan framgår att förutsättningarna för en god ekonomi är 

ovanligt bra åren 2014 och 2015. Från 2016 och framåt så väntas skillnaden 

mellan kostnadsutvecklingen för löner och intäktsutveckling för skatt och 

statsbidrag öka igen. Innevarande år är en unik möjlighet att komma ikapp 

med sparåtgärder och balansera ekonomin.    

 

Utveckling av skatt och generella statsbidrag samt löneökningar  

 
 

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. Bara 

inom äldreomsorgen väntas behoven öka. För grundskola, Individ- och 

familjeomsorg samt funktionsstöd (LSS) väntas behoven minska. Det är 

viktigt att resurser omfördelas från verksamheter med minskande behov till 

verksamheter med ökande behov. Gymnasieskolan har en kraftig 

resursminskning bakom sig. Resurserna har inte anpassat till den minskning 

som varit. 
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Befolkningsändring och demografiskt tryck 

 

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

bedömning Sveriges Kommuner och Landsting, SKL gör i april 2015. SKL 

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

nu att vi år 2016 går in i konjunkturell balans för första gången sedan 2008. 

Stöd kommer från vår omvärld. Den amerikanska ekonomin fortsätter att 

förbättras och Europa har återvänt till tillväxt. 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  

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 

låga nivåer.  

Budgeten för 2016 bygger på löneökningar på 3,0 % vilket är något under 

SKLs prognos i april 2015. 

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 % 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

Budget 

2016 

Budget 

2017 

Plan 

- 4,7 - 16,9 + 13,7 + 15,7 + 14,9 + 15,8 

- 0,5 % - 1,7 % + 1,3 % + 1,5 % + 1,4 % + 1,4 % 

Resultatet är exklusive jämförelsestörande poster.  
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Den reala skulden per invånare får inte vara större än 2006 

2006 2013 2014  

 

2015 

Budget 

2016 

Plan 

2017 

Plan 

89.642 1) 87.094 86.450 87.763 85.009 81.052 

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 2016 att ligga väl under taket enligt målet. I beräkningen antas 

alla beslutade investeringar före budget 2016 utföras 2015. Det faktiska utfallet kommer 

förmodligen att vara lägre varigenom en del av tidigare års investeringar istället utförs 2016. 

SKLs bedömning av konsumentprisindex används i beräkningen.  

 

Övriga finansiella nyckeltal, upplysningar och beräkningsförutsättningar  

 

Soliditet exklusive pensionsåtagande före -98. 

2006 2013 

 

2014 

 

2015  

Prognos 

2016 

Budget 

2017 

Plan 

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

 

Den redovisade soliditeten förbättras något sett över planperioden.  

 

Soliditet inklusive pensionsåtagande före -98. 

2006 2013 

 

2014 

 

2015  

Prognos 

2016 

Budget 

2017 

Plan 

- 27 % - 22 % - 19 % - 17 % - 15 % - 13 % 

 

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 2014. 

Låneskuld i kommunen 

2006 2013 

 

2014 

 

2015  

Budget 

2016 

Budget 

2017 

Plan 

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

 

Mediateknik föreslås få en utökad borgensram med 3 miljoner för 

bredbandsutbyggnad. Övriga borgensramar blir oförändrade. 

Invånarantal per den 31/12 respektive år. 

2006 2013 

 

2014 

 

2015  

Budget 

2016 

Budget 

2017 

Plan 

19.816 18.450 18.435 18.301 18.180 18.069 
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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 

 

2015  

Budget 

2016 

Budget 

2017 

Plan 

6,4 % 2,7 % 2,7 % 3,2 % 3,0 % 3,4 % 

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 

och utnyttja resurserna så effektivt som möjligt. 

Kommunens styrmodell grundar sig på fem 

politikområden: styrning och ledning, hälsa och 

omsorg, samhällsbyggnad, barn och utbildning 

samt näringsliv och arbetsmarknad.  

För varje politikområde finns en policy som 

beskriver kommunens förhållningssätt till 

området.  

Inom varje politikområde finns program som beskriver vad den politiska 

majoriteten vill åstadkomma under mandatperioden. De program som fanns 

för mandatperioden 2011-2014 utvärderas under 2015. Inga nya program är 

ännu (maj 2015) beslutade för mandatperioden 2015-2018. 

Under 2014 och 2015 har ett arbete pågått med att ta fram en vision. Visionen 

är (maj 2015) ännu inte beslutad. 

Värdegrunden beslutades i kommunfullmäktige i början av 2013. 

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. 

 

Varumärket, eller bilden av Kramfors, beslutades av kommunstyrelsen i 

slutet av 2013. Den innehåller tre kärnvärden: 

Tryggt Nära Inspirerande 

 

Budgeten för det kommande verksamhetsåret beslutas i kommunfullmäktige i 

juni. I den finns de kommunövergripande målen, de ekonomiska ramarna för 

varje nämnd och investeringarna.  

Utifrån budgetens mål och ramar beslutar nämnderna under hösten om en 

verksamhetsplan.  

När nämnden beslutat om sin verksamhetsplan görs en överenskommelse med 

varje chef om uppdrag och resurser som ska bidra till att målen nås. 

Vision (arbete pågår) 

Policy inom fem politikområden 

Program för mandatperioden 

Budget med kommunövergripande mål 

Verksamhetsplan för nämnd 

Överenskommelse med verksamhet om 
uppdrag och resurser 

Värdegrund,  varumärke 
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Från och med 2016 kommer att it-baserat beslutssystem att finnas som stöd i 

detta arbete. 

Uppföljning 

Uppföljning av budget och verksamhetsplan görs i en delårsrapport i augusti 

och en årsredovisning. Under budgetprocessen genomförs ett 

uppföljningsseminarium där årsredovisningen följs upp. 

Figuren nedan beskriver budgetprocessen före, under och efter budgetåret. 
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Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala 
servicenämnden (BAS) 

Uppdraget  

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden ska i samverkan med 

andra förvaltningar och det omgivande samhället främja goda 

levnadsförhållanden och ge vård, omsorg, stöd och service till familjer och 

enskilda som behöver det. I nämndens ansvar ingår även kommunala åtgärder 

för arbete och sysselsättning, vuxenutbildning samt mottagande av flyktingar. 

Exempel på insatser är hemtjänst till äldre och funktionshindrade, särskilt 

boende för äldre och bostad med särskild service för funktionshindrade. 

Ekonomiskt bistånd, stöd till barn, unga och deras föräldrar samt stöd till 

personer med missbruksproblematik ryms också i nämndens 

verksamhetsområde. 

Verksamheten styrs av bestämmelserna i ett flertal lagar och är organiserad i 

en övergripande förvaltningsledning, en administrativ avdelning och tre 

verksamhetsområden. 

Område stöd, vård och omsorg (SVO) tillhandahåller i huvudsak insatser till 

äldre personer samt hälso- och sjukvård.  

Område individ- och familjeomsorg (IFO) står för insatser till barn, unga, 

vuxna och personer med funktionsnedsättning.  

Område vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad (VIA) ska ge 

målgrupperna möjligheter att genom studier, praktik och arbete integreras i 

samhället, öka sin anställningsbarhet och möta arbetslivets behov av 

kompetensförsörjning. 

I den administrativa avdelningen hanteras frågor som rör administration, 

information och systemförvaltning. 

Mål från kommunfullmäktige 

Med utgångspunkt från de kommunövergripande målen och de program som 

finns för mandatperioden ska nämnden under hösten 2015 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 medborgare och kunder 

- God kvalitet 

- Attraktiv arbetsgivare 

- God ekonomisk hushållning. 

 

Nettoram till nämnden 

 

Rambudget Budget 2015 Budget 2016 

Kostnader 610 819 613 102 

Intäkter 134 565 134 565 

Nettokostnader 476 254 478 537 
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Investeringsbudget 
 Budget 2015 Budget 2016 

 2 000 1 500 

Viktiga uppgifter 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Antal personer med personlig 
assistans enl. LASS/SFB 

36 39 38 36 39 

Antal personer med bostad med 
särskild service för vuxna 

87 86 90 91 88 

Antal personer med daglig 
verksamhet enl. LSS 

124 112 110 101 100 

Antal beslutade timmar med 
hemtjänst 

272 984 250 105 232 908 259 882 288 685 

Antal personer i särskilt boende 
(äldre) 

276 264 260 239 222 

Den totala sjukfrånvaron i procent av 
totalt arbetad tid 

5,66 6,32 6,74 6,81 7,99 

Antal tillsvidareanställda 862 852 823 816 859 

Kostnader för timvikarier (tkr) 19 862 23 336 22 756 25 312 31 049 

Övertidskostnader (tkr) 2 327 2 511 2 171 2 229 3 315 

Utbetalt försörjningsstöd 
brutto (tkr) 

17 430 17 884 16 342 17 258 17 121 

Antal vårddygn barn och unga i HVB 5 470 4 718 7 698 8 948 8 767 

Antal vårddygn vuxna i HVB 775 437 342 565 719 

 

  



KRAMFORS KOMMUN 
Datum 

2015-06-29 
 

 
Sida 

22(32) 
 

Budget Kramfors kommun 2016 

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden (BKU) 

 

Uppdraget 

Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt speciallagstiftning. I det här 

fallet handlar det bland annat om skollagen och vad som där sägs om; 

förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och om det offentliga skolväsendet för 

barn och ungdomar; förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola.  

Förordningstext och läroplaner styr också verksamheten och sätter flera av de 

mål som verksamheten strävar efter att uppfylla för alla.  

Det finns också fler uppgifter för nämnden eftersom man också är huvudman 

för kommunens biblioteksverksamhet enligt bibliotekslagen. 

Kulturverksamhet styrs av gemensamma riktlinjer för kommunen och 

regionens kulturutbud samt kulturarbete 

Verksamheten är 2015 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 kommunövergripande målen och de program som 

finns för mandatperioden ska nämnden under hösten 2015 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 medborgare och kunder 

- God kvalitet 

- Attraktiv arbetsgivare 

- God ekonomisk hushållning. 

Nettoram till nämnden 

 

Rambudget Budget 2015 Budget 2016 

Kostnader 435 330 433 797 

Intäkter 50 499 50 499 

Nettokostnader 384 831 383 298 

 

Investeringsbudget 
 Budget 2015 Budget 2016 

 1 500 1 500 
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Antalsuppgifter 
 2010 2011 2012 2014 2014 

Antal barn i förskola 640 618 605 597 599 

Barn från annan kommun 8 6 6 3 2 

Barn hos annan huvudman 19 24 21 20 16 

Antal barn i pedagogisk omsorg 53 34 26 16 9 

Barn från annan kommun 1     

Barn hos annan huvudman   21 38 39 

Antal elever i fritidshem 554 524 532 486 514 

Barn från annan kommun   1 0 0 

Barn hos annan huvudman 25 18 34 82 78 

Antal elever i förskoleklass 181 159 144 149 152 

Elever från annan kommun   1 1 0 

Elever hos annan huvudman 4 6 7 12 6 

Antal elever i grundskola (1-9) 1 601 1 582 1 582 1 522 1 544 

Elever från annan kommun 11 5 7 8 9 

Elever hos annan huvudman 45 40 39 97 100 

Antal elever i gymnasieskola 685 
1)

 875 
2)

 681 
3)

 583 
5)

 583 
5)

 

Elever från annan kommun 166 
1)

 322 
2)

  103 
3)

 155 
5)

 151 
5)

 

Elever hos annan huvudman 230 
4)

  183 
4)

  192 
4)

 192 
4)

  168 
4)

 

Avvikelse från standardkostnad förskola 26,8% 34,1 % 24,3 % 25,3 % 13,7 % 

Avvikelse från standardkostnad grundskola 11,3% 12,0 % 15,9 % 15,0 % 4,5 % 

Avvikelse från standardkostnad 
gymnasieskola 

-5,8% 1,4 % 16,3 % 28,8 % 16,1 % 

1) Uppgiften avser höstterminens elevantal vid de gymnasieskolor som bedrevs i kommunal regi vid 

årets slut. 

2) Uppgiften avser ett snitt av höstens och vårens elevantal för Ådalsskolan, samt höstens elevantal för 

Nordviksskolan och Räddningsgymnasiet. 

3) Uppgiften avser ett snitt av höstens och vårens elevantal för Ådalsskolan och Räddningsgymnasiet, 

samt vårens elevantal för Nordviksskolan. 

4) Uppgiften avser ett snitt av höstens och vårens elever som är skrivna i Kramfors kommun 

5) Uppgiften avser ett snitt av höstens och vårens elevantal för Ådalsskolan och Räddningsgymnasiet. 

 

 15 okt 
2010 

 15 okt 
2011 

 15 okt 
2012 

 15 okt 
2013 

Förskola         

Anställda, andel (%) årsarbetare med pedagogisk 
högskoleutbildning, kommunal regi 63 67 75 74 

Barngrupp, antal barn per avdelning, kommunal regi 16 18 19 19,6 

Fritidshem         

Anställda, andel (%) årsarbetare med ped. högskoleutb., 
kommunal regi 80 79 85 78 

Elevgrupp, antal elever per avdelning, kommunal regi 34,3 34,3 32,2 32,4 
Personaltäthet, inskrivna elever per anställd, kommunal 
regi 

 
9,1 

           
11,4 16,4 

Förskoleklass         

Lärartäthet, antal elever per lärare (heltidstjänst) 17,9 16,7 23,1 21,5 
Årsarbetare i huvudmannens skolor, andel (%) med ped 
högskoleexamen 82,0 88,2 92,4 79,4 

Grundskola         
Betyg årskurs 9, andel (%) behöriga till 
yrkesprogrammen 85 89 92 91 
Betyg årskurs 9, andel (%) som ej uppnått målen i ett 
eller flera ämnen 30,3 24,5 16,5 22,2 
Andel (%) elever i årskurs 9 som började 
gymnasieskolan 

        
97,0 96,4 98,3 99,4 

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

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

 
Lärare (heltidstj.), andel (%) med pedagogisk 
högskoleexamen 96 92 92 91 
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 15 okt 
2010 

 15 okt 
2011 

 15 okt 
2012 

 15 okt 
2013 

Lärartäthet, antal elever per lärare (heltidstj.) totalt 11,5 11,2 11,6 11,8 

Grundsärskola         
Elever, andel i grundsärskolan, integrerade i 
grundskolan 3 13 7 4 

Lärartäthet, antal elever per lärare (heltidstj.) 4,2 3,4 4,2 3,1 

     

Gymnasieskola         

Lärare i huvudmannens skolor (heltidstj), andel (%) med 
pedagogisk högskoleexamen 1) 71 73 70 

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

     
 
 

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. Från och med 2015 så ansvarar nämnden även 

för myndighetsuppgifter inom alkohol och tobakslagstiftningen. Nämnden har 

också 2015 fått ett tydligare uppdrag när det gäller kommunövergripande 

miljöarbete. 

Övriga uppdrag för nämnden är energirådgivning till allmänheten och företag, 

kalkning, samordning av kommunens GIS, adressättning med mera.  

Mål från kommunfullmäktige 

Med utgångspunkt från de kommunövergripande målen och de program som 

finns för mandatperioden ska nämnden under hösten 2015 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 medborgare och kunder 

- God kvalitet 

- Attraktiv arbetsgivare 

- God ekonomisk hushållning. 

 

Nettoram till nämnden 

 

Rambudget Budget 2015 Budget 2016 

Kostnader 12 759 12 875 

Intäkter 4 314 4 314 

Nettokostnader 8 445 8 561 

 

Investeringsbudget 
 Budget 2015 Budget 2016 

 0 0 

 

Nyckeltal   

 

 

 

  

  

 

 

 

 

År Antal diarieförda ärenden  
(=ansökningar, remisser, skrivelser och annat som ska besvaras) 

2014 1 182 

2013 1 108 

2012 1 009 

2011 1 230 

2010 1 233 

2009 1 041 

2008 1 090 
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Antal ärenden fördelade på de största ärendegrupperna 

Ärendetyp  
 

2010 2011 2012 
 

2013 2014 

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

410 
 
8 
28 
28 

478 
 
4 
22 
36 

327 
 
1 
16 
32 

386 
 
5 
13 
31 

364 
 
2 
16 
37 

Strandskydd – totalt 
varav båthus och 
sjöbodar 

43 
3 

48 
7 

49 
7 

41 
1 

52 
2 

Avlopp 96 70 69 63 75 

Värmepumpar 134 110 81 116 120 

Avfall 21 41 30 44 26 

Miljö – totalt 
varav miljörapporter 

189 
89 

183 
94 

170 
91 

189 
86 

213 
87 

Livsmedel 74 67 28 32 33 

Hälsoskydd 20 14 13 34 9 

 
Antal verksamheter som miljö och hälsa ska ha tillsyn på 

 
Tillsynsobjekt Antal, ca 

Miljö - miljöfarliga verksamheter 500 

Miljö – övrigt (köldmedia, cisterner, försäljning m.m.) 250 

Livsmedel 280 

Hälsa 250 

Alkohol, tobak, receptfria läkemedel 90 

Totalt 1 370 

 

 Antal verksamheter som plan och bygg ska ha tillsyn på 

 
Tillsynsobjekt Antal, ca 

Obligatorisk ventilationskontroll 350 

 Lätt avhjälpta hinder 100 

Hissar och andra motordrivna anordningar 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. Syftet 

med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer som 

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

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.  

Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndarnämndens verksamhet 

Mål från kommunfullmäktige 

Med utgångspunkt från de kommunövergripande målen och de program som 

finns för mandatperioden ska nämnden under hösten 2015 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 medborgare och kunder 

- God kvalitet 

- Attraktiv arbetsgivare 

- God ekonomisk hushållning. 

Nettoram till nämnden 

Rambudget Budget 2015 Budget 2016 

Kostnader 3 266 3 237 

Intäkter 604 604 

Nettokostnader 2 662 2 633 

 

Nyckeltal 

 

 

 

  

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ärenden vid överförmyndarnämnden (aktiva 
under året), totalt antal 295 300 308 292 360 386 

- varav godmanskap  175 178 196 181 203 213 

- förvaltarskap 42 46 44 43 54 57 

- förmynderskap 56 56 53 54 79 63 

- ensamkommande flyktingbarn 22 20 15 14 24 53 

Utbetalda arvoden, kr        

- kommunen betalat till god man/förvaltare 485 789 639 539 621 579 823 667 742 118 786 107 

- huvudmannen betalat 469 237 536 319 659 830 754 063 702 843 926 352 

Kontrollerade årsräkningar vid juni månads 
utgång, %    81  72  100  
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Revisionsnämnden 

Uppdrag 

 

Den kommunala revisionen styrs av kommunallagen samt av 

kommunfullmäktiges revisionsreglemente. Revisorerna ska enligt 

kommunallagen årligen granska all verksamhet i den omfattning som följer av 

god revisionssed. De har en central roll när det gäller att säkerställa insynen i 

och kontrollen av all verksamhet som kommunen ansvarar för. Genom sina 

granskningar ska de förmedla både väsentlig och nödvändig kritik och ge 

förslag till förbättringar och utveckling.  

Kommunens revisorer i egenskap av 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. Under året har lekmannarevisionen granskat bolagen 

genom träffar med styrelser och tjänstemän samt tagit del av protokoll och 

andra handlingar inklusive delårsrapporter och årsredovisning Revisorerna 

biträds i sitt arbete av sakkunniga revisionskonsulter från KPMG.  

Nettoram för nämnden 

Rambudget Budget 2015 Budget 2016 

Nettokostnader 1 484 1 484 

 

Viktiga uppgifter 

 Kostnad för revisionsnämnden 
Kr/invånare 2013 

Kramfors 77  

Västernorrland (ovägt medel) 59  

Kommuner i glesbefolkad region (ovägt) 63  

Kommuner med 15 000- 19 999 invånare (ovägt) 51  
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Kommunstyrelsen 

Uppdrag 

Kommunstyrelsen leder, styr och samordnar kommunens verksamheter. 

Kommunstyrelsen har två avdelningar: samhällsavdelningen och avdelningen 

för stöd och service. 

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 

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. 

Mål från kommunfullmäktige 

Med utgångspunkt från de kommunövergripande målen och de program som 

finns för mandatperioden ska nämnden under hösten 2015 fastställa 

verksamhetsspecifika och uppföljningsbara mål i en verksamhetsplan.  

För att kommunstyrelsen ska anses ha nått god ekonomisk hushållning ska 

budgeten hållas och hälften av nämndens mål nås.  

 De kommunövergripande målen är 

- Nöjda medborgare och kunder 

- God kvalitet 

- Attraktiv arbetsgivare 

- God ekonomisk hushållning. 

Nettoram till nämnden 

 

Rambudget Budget 2015 Budget 2016 

Kostnader 368 724 372 919 

Intäkter 207 670 207 670 

Nettokostnader 161 054 165 249 

 

Investeringsbudget 

 Budget 2015 Budget 2016 

 25 240 23 000 
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Antalsuppgifter 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Vägbelysning, kostnad per ljuspunkt, kr 1126 634 620 828 696 

Kostnadstäckningsgrad vatten och avlopp, % 96 101 101 99 100 

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

Kostnadstäckningsgrad hushållens avfall, % 102 101 101 100 101 

Hushållsavfall, kg/invånare 233 234 231 233 235 

Tillagade matportioner, 1000-tal antal 966 936 926 906 904 

Andel inköpta ekologiska livsmedel, % 7,3 12 17 21 26 

Nettokostnad fritidsverksamhet, kr/invånare 1 342 1 302 1 354 1 402  

Nettokostnad infrastruktur, skydd, kr/invånare 3 831 3 932 4 213 4 053  

Antal med färdtjänsttillstånd/1000 invånare 62 61 62 62  

Antal resor/person som har färdtjänsttillstånd 13 13 13 28  

Antal resor/invånare gjorda med kollektivtrafik 13,55 12,75 12,92 17,44  

Nettoinpendling till kommunen, andel % -2 -3 -3 -2  

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel % 74,3 75,0 76,0 76,0  

Invånare 18-80 år med bra självskattat 
hälsotillstånd, andel i % 

68 68 67 65 66 

Anmälda våldsbrott, antal/1000 invånare 9,8 10,5 10,5 10,2  

Nyregistrerade företag, antal/1000 invånare 3,3 5,0 4,4 4,1 3,9 

Antal inkomna synpunkter/klagomål via 
hemsidan 

113 143 132 163 186 
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 Beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar följande 

 

Kommunfullmäktige beslutar följande 

 

1. Upprättat förslag till drift-, investerings-, resultat-, betalnings- och 

balansbudget för år 2016 fastställs. 

 

2. Krambo ABs totala investeringsnivå för 2016 fastställs till 30 900 000 kr 

varav 13 100 000 kr ska investeras i kommunens verksamhetslokaler. För de 

investeringsprojekt som görs i kommunens verksamhetslokaler 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 2016 till oförändrat 23,14 kronor per 

skattekrona.  

 

5. Fastställa ramen för revisorernas anslag för granskning av kommunens verksamhet samt 

för lekmannarevision av bolag och stiftelser till 1 484 000 kronor. 

 

6. Till kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov anvisas 450 000 kr  

 

7. Till kommunfullmäktiges förfogande för lönereserv avseende 

löneökningar 2016 anvisa 17 381 000 kronor. 

 

8. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov anvisas  

1 240 000 kr.  

 

9. Maximal låneram för kommunstyrelsen fastställs till 100 000 000 kronor. 

 

10. Från och med 2015-07-01 såsom för egen skuld ingå borgen för 872 800 

000 kr gällande låneförpliktelser i Krambo AB upp till ett högsta lånebelopp 

om 872 800 000 kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader varav 

872 800 000  kronor mot borgensavgift med 0,3 % (oförändrad borgensram). 

 

11. Från och med 2015-07-01 såsom för egen skuld ingå borgen för 2 165 

000 kronor gällande låneförpliktelser i Kramfors Industri AB upp till ett 

högsta lånebelopp om 2 165 000 kronor jämte därpå löpande ränta och 

kostnader med totalt högsta lånebelopp beräknade på skuldebrevens 

ursprungliga lånebelopp varav 2 165 000 kronor mot borgensavgift med 0,3 

% (oförändrad borgensram). 

 

12. Från och med 2015-07-01 såsom för egen skuld ingå borgen för 9 800 

000 kr gällande låneförpliktelser i Kramfors Mediateknik AB upp till ett 

högsta lånebelopp om 9 800 000 kronor jämte därpå löpande ränta och 

kostnader beräknade på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp varav 9 800 

000 kronor mot borgensavgift med 0,3 % (borgensramen utökas med 3 000 

000 kronor).  
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13. Från och med 2015-07-01 såsom för egen skuld ingå borgen för 10 000 

000 kronor gällande låneförpliktelser i Höga Kusten Airport AB upp till ett 

högsta lånebelopp om 10 000 000 kronor jämte därpå löpande ränta och 

kostnader med totalt högsta lånebelopp beräknade på skuldebrevens 

ursprungliga lånebelopp varav 10 000 000 kronor mot borgensavgift med 0,3 

% (oförändrad borgensram), samt 

 

14. Från och med 2015-07-01 fastställa följande interna kreditlimiter för 

nyttjande av koncernkonto: Kramfors kommun 70 000 000 kr, Krambo 

Bostads AB 25 000 000 kronor, Kramfors Industri AB 6 000 000 kronor, 

Kramfors Kommunhus AB 5 000 000 kronor, Kramfors Mediateknik AB 

5 000 000 kronor, Räddningstjänstförbundet 500 000 kronor samt Höga 

Kusten Airport AB 8 000 000 kronor. 

 




