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Budget 2017 i korthet för Kramfors kommun 
 

”Jag är full av tillförsikt!” – så avslutar kommunalrådet Jan Sahlén (S) sitt förord till 

budgeten för verksamhetsåret 2017.  

Anledningarna är många och beskrivs kort här;  

- Det kommer inte att kosta något för de barn som vill gå i kulturskolan 

- Vårt bostadsföretag Krambo har fått pengar för att bygga nya lägenheter 

- Vi kommer att rusta upp flera rum i skolorna, i första hand vid Höga Kustenskolan 

- En satsning på 1,3 miljoner för att bygga ut bredbandet. 

- Satsning för att utveckla kollektivtrafiken 

- Vi kommer att satsa på att utveckla integrationen för de nyanlända som är i vår 

kommun. 

 

Prioriteringar 

Många satsningar är prioriterade i budgeten för att stärka utvecklingen. Det handlar 

om att öka vår ambition kring folkhälsan och fritiden för att få fler friska och 

välmående invånare. Vi vill också fortsätta utveckla turismen i området och satsar 

mer på vårt destinationsbolag HKDest. Givetvis vill vi uppmärksamma att 2017 är ett 

jubileumsår, bland annat ska vi fira att Kramfors blev stad för 70 år sedan, och Höga 

Kusten bron invigdes för 20 år sedan.  

 

Investeringar 

Under 2017 kommer kommunen att investera ungefär 62 miljoner kronor och 

Krambo nästan 60 miljoner. 

Kommunen kommer bland annat att renovera Kramfors tennishall, bussplanen i 

Bollstabruk, Hamnmagasiner i Nyland och biblioteksbussen. 

Krambo kommer att börja med en upprustning av skollokaler och bland annat 

undersöka tillgängligheten vid Ullångersskolan.  
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Budget 2017 i korthet för Kramfors kommun 
I en budget är pengarna viktiga, men det som också är viktigt vad man vill använda 

pengarna till. 

Fyra kommunövergripande mål finns för 2017 

o Nöjda medborgare och kunder 

o God kvalitet 

o Attraktiv arbetsgivare 

o God ekonomisk hushållning 

 

Kommunfullmäktige följer upp de kommunövergripande målen genom ett antal så 

kallade ”indikatorer”, vilket betyder att de vill ha ett bestämt resultat. Minst hälften 

av indikatorerna ska förbättras eller ligga på samma nivå som tidigare år. 

Fullmäktige vill att  

- Minst 86 % ska vara nöjda med den hemtjänst de får 

- Minst 81 % av eleverna i årskurs 8 ska vara nöjda med skolan och undervisningen 

- Företagen ska ge kommunens service minst betyget 3,1 (skala 1-5) 

- Minst 87 % av eleverna i årskurs ska vara behöriga att söka till gymnasiets 

yrkesprogram 

- 95 % ska uppleva att de får ett gott bemötande när de ringer till kommunen och 

ställer en fråga 

- Det ekonomiska resultatet ska vara minst 1,1 % av vad kommunens verksamheter 

kostnad 

Alla nämnder ska under hösten ta fram en egen plan för hur man tänker jobba för att 

målen ska nås och hur pengarna ska användas. 
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Så här har pengarna i budgeten fördelats 
Vi har en budget på 1,1 miljarder  kronor (1 080 214 000 ) och som diagrammet 

visar så får BAS nästa halva budgeten (46 %).  

 

 

 

Mer information 
Vill du läsa hela budgeten finns på kommunens hemsida; www.kramfors.se.  

Skriv ordet budget i sökrutan så söker dator fram den sidan där budgeten finns. 

Du är också välkommen att ringa till vår kundtjänst Kom in på telefonnummer 

 0612 80 000 eller skicka e-post på kommun@kramfors.se 

 

 

872 80 Kramfors 
Besöksadress Torggatan 2 

Telefon 0612-800 00  Fax 0612-157 57 
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