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1 Förvaltningsberättelse 

1.1 Omvärldsanalys 

Världsekonomin lider fortfarande av efterverkningar av finanskrisen 2008. Svensk ekonomi 

har inte varit nära normalt resursutnyttjande sedan dess. Konjunkturinstitutet, KI tror i sin 

prognos från augusti att vi återgår till normalt resursutnyttjande år 2017. Vi är därmed inne i 

en historiskt lång period med hög arbetslöshet, låg inflation, låga räntor, låg efterfrågan från 

omvärlden, låga industriinvesteringar och låga löneökningar.  

Finanspolitiken har varit expansiv för att motverka nedgången. De offentliga finanserna 

sammantaget visar därför underskott sen 2010. KI bedömer att  utgifterna behöver höjas med 

cirka 20 miljarder per år framåt. För att finansiera det krävs motsvarande skattehöjningar. 

Därmed ökar skattekvoten så att den 2019 ligger på samma nivå som 2007. 

Regeringen har tillsatt en utredning om överskottsmålet på plus en procent av BNP. 

Slutbetänkandet ska lämnas i oktober 2016. 

Den ekonomiska utvecklingen i USA har varit god. Arbetslösheten närmar sig 5 procent. 

Under andra kvartalet 2015 steg BNP med 3,7 % i årstakt. Centralbanken FED har ännu inte 

genomfört den första höjningen av styrräntan.  

Tillväxten i Kina har bromsat in. De kraftiga kursfallen på börserna har oroat. 

Med låg statsskuld, världens största valutareserv och jämförelsevis höga 

styrräntor finns dock alla verktyg att motverka en kraftig nedgång i ekonomin. 

Inom EU har vi redan sett tillväxt och den väntas stärkars. KI tror på en BNP-

tillväxt på 2 procent såväl 2015 som 2016. 

Återhämtningen i den svenska ekonomin fortsätter. BNP väntas växa med cirka tre procent 

både i år och nästa år. Exporten är den del av ekonomin som ger mest draghjälp. Den svaga 

kronan bidrar till det. Hushållens reala disponibla inkomster fortsätter att öka kraftigt i år. 

Trots det är hushållen inte särskilt optimistiska. Den redan höga sparkvoten väntas därför 

öka ännu mer. Den demografiska trenden med öka andel äldre fortsätter. Samtidigt stiger 

kostnaderna för flyktingmottagande. Den offentliga konsumtionen ökar därför ovanligt 

mycket i år och nästa år. Sysselsättningen ökar men det gör också arbetskraften som en följd 

av invandringen. Arbetslösheten faller därför bara långsamt med lite drygt en halv 

procentenhet fram till 2017 från dagens nivå på dryga sju procent. Riksbanken väntas sänka 

den redan låga räntan ytterligare en gång till -0,45 procent. Räntan ligger sedan fast till 

hösten 2016 innan den börjar höjas. KI menar att finanspolitiken måste stramas åt oavsett 

om överskottsmålet tas bort eller inte. KI påtalar att det finns en betydande risk för att 

bostadspriserna är på ohållbara nivåer. 

BNP-prognos för Sverige Sommaren/hösten 

2015 

 

 2015 2016 2017 

 

Riksbanken 3,1 3,4 2,6 

Nordea 3,1 3,0 2,1 

Konjunkturinstitutet 3,0 3,1 2,6 

SEB 3,0 2,8 2,5 

Finansdepartem 2,8 2,8 2,6 

SKL 3,1 3,7 2,4 

Källa: Konjunkturinstitutets prognosjämförelser 



KRAMFORS KOMMUN 
Datum 

2015-09-25 
 

 
Sida 

4(41) 
 

 

Prognoserna står i tidsordning med den färskaste överst. Riksbankens prognos 

är från vecka 36. SKLs är från vecka 34. 

Bilden är rätt samstämmig. Såväl 2015 som 2016 väntas en BNP-tillväxt på 

ungefär tre procent . Tillväxten mattas något 2017. Sveriges Kommuner och 

Landsting, SKL ligger högst i sin prognos för 2016. Det oroar eftersom 

budgeten för 2016 grundar sig på SKLs prognos i april som ligger nära den i 

augusti.  

Nästan alla prognoser innehåller en ökning av antalet sysselsatta med lite 

drygt en procent vardera året. Även när det gäller löneökningar finns en 

samsyn. Löneökningarna väntas ligga på eller knappt över tre procent 2016 

för att stiga något 2017. Störst skillnad finns i bedömningen av inflationen. KI 

som ligger lägst tror att kpi som årsgenomsnitt ligger på 1,0 procent 2016. 

Riksbanken som ligger högst tror att kpi ligger på 1,8 procent. 

Nivåerna i prognoser för löneökningar ligger väl i linje med vad som 

budgeterats 2016.  

De långa räntorna väntas stiga gradvis. Räntan på en tioårig statobligation 

vänta öka med cirka 0,7 procent per år till 2019. Ränteutvecklingen är 

framförallt betydelsefull för Krambo som har huvuddelen av 

kommunkoncernens skulder till kreditinstitut. Den väntade ökningen bedöms 

inte medföra några stora bekymmer för kommunkoncernen.  

I skatteberäkningen för budget 2016 förutses en minskning med 134 invånare 

från 1/11 2014 till 1/11 2015. Under perioden 1/11 2014 till 30/6 2013 har 

kommunen minskat med 67 invånare. Motsvarande period föregående år 

ökade antalet invånare med 60 stycken. Under perioden 1/7 2014 till 1/11 

2014 förlorade vi 52 invånare. Med samma tapp under 2015 hamnar 

befolkningssiffran måttligt högre än budgeterat.  

Den lokala arbetsmarknaden är viktig. Den påverkar såväl flyttströmmar som 

kommunens kostnader för försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser. 

Vecka 37 fanns 1 698 personer kvarstående arbetssökande inskrivna 

arbetsförmedlingen (- 96 jämfört med samma vecka 2014). Av dessa var 460 

öppet arbetslösa (- 24 jämfört med samma vecka 2014).  

Antalet kvarstående lediga platser vecka 37 uppgick till 86 stycken (-70 

jämfört med samma vecka 2014). Det är markant färre än antalet kvarstående 

arbetssökande.  
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1.2 Uppföljning av måluppfyllelse 

Kommunfullmäktige (KF) har i budget 2015 beslutat om fyra 

kommunövergripande mål 

- Nöjda kunder 

- God kvalitet 

- Attraktiv arbetsgivare 

- God ekonomisk hushållning. 

Till varje övergripande mål finns ett antal indikatorer, totalt 22 stycken, som 

alla är målsatta. Målen för 2015 utgick ifrån resultat 2013, vilket var det 

resultat som var känt när budgeten beslutades. För att göra en bedömning i 

delårsrapporten har vi utgått från det senast kända resultatet, som är resultat 

från 2014. 

För att nå god ekonomisk hushållning har kommunfullmäktige beslutat att 

målen för minst hälften av indikatorerna ska ha nåtts.  

Sammanställningen visar att bedömningen av detta mål balanserar på en 

knivsegg och att kommunen nog inte kommer att klara god ekonomisk 

hushållning 2015. 

Kommunövergripande mål Antal 
indikatorer 

Bedömning av måluppfyllelse 
utifrån senast kända resultat 

Nöjda kunder 7 2 av 7, 28 % nås  

God kvalitet 11 5 av 11, 45 % nås 

Attraktiv arbetsgivare 1 100 % nås 

God ekonomisk hushållning 3 2 av 3, 66 % nås 

Totalt 22 10 av 22, 45 % nås  

 

Nöjda kunder 

 

Indikator Resultat 
2013 

Mål 2015 Senast 
kända 
resultat 

Prognos för 
helår 

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med 
sin hemtjänst 

94   90 88 Målet nås ej 

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

85  85 90 Målet nås ej 

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

91  90 93 Målet nås 

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

85  85 80 Målet nås ej 

Sammanfattande omdöme i företagsklimat i 
kommunen 

3,37  3,4 3,21 Målet nås ej 

Företagarnas syn på kommunens service till 
företagarna 

3,09  3,2 3 Målet nås ej 

Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att 
delta i kommunens utveckling 

54  55 65 Målet nås 
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God kvalitet 

 

Indikator Resultat 
2013 

Mål 2015 Senast 
kända 
resultat 

Prognos för 
helår 

Hur god är kommunens webbinformation till 
medborgarna 

86  88 83 Målet nås ej 

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

100  95 100 Målet nås 

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

56  60 74 Målet nås 

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

93  95 88 Målet nås ej 

Andel elever i årskurs 3 som klarat alla delprov för 
ämnesproven i SC, Sv2 och matematik, 
hemkommun 

59  65 67 Målet nås 

Andel behöriga elever till något nationellt program 
på gymnasiet, i % 

90,9  91 85,9 Målet nås ej 

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

79  79 80,5 Målet nås 

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

79  80 73 Målet nås ej 

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

12 12 19 Målet nås ej 

Kvalitetsaspekter inom särskilt boende, andel av 
maxpoäng i % 

84  85 84 Målet nås ej 

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

62  65 76 Målet nås 

 

Attraktiv arbetsgivare 

 

Indikator Resultat 
2013 

Mål 2015 Senast 
kända 
resultat 

Prognos för 
helår 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) för 
motivation, ledarskap och styrning, totalindex  

78  78 78 Målet nås 

 

God ekonomisk hushållning 

 

Indikator Resultat 
2013 

Mål 2015 Senast 
kända 
resultat 

Prognos för 
helår 

Resultatet av verksamhetens nettokostnader -1,7 %  1,1 % -0,2% Målet nås ej 

Skuldbörd kronor per invånare 87 055   89 642 86 451  Målet nås 

Maximal negativ avvikelse mellan prognos 
och helårsutfall av verksamhetens 
nettokostnader 

 Max  0,5 % 
avvikelse 

uppfyllt Målet nås 
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1.3 Finansiell analys 

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

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
Prognos 

2016 
Budget 

2017 
Plan 

2018 
Plan 

 

- 4,7 - 16,9 + 15,1 - 1,8 + 12,1 + 13,0 + 13,7  
- 0,5 % - 1,7 % + 1,4 % - 0,2 % + 1,1 % + 1,2 % + 1,2 %  

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

procent av verksamhetens nettokostnader. Resultatet är exklusive 

jämförelsestörande poster. Prognosen för 2015 grundar sig på SKL:s 

skatteprognos i augusti. År 2014 ligger skatt och statsbidrag 37 miljoner över 

ursprunglig budget huvudsakligen beroende på att utjämningssystemet 

ändrats.  

 

Den reala skulden per invånare får inte vara större än 2006 

2006 2014 2015  
Prognos 

2016 
Budget 

2017 
Plan 

2018 
Plan 

89.642 86.450 86.270 85.009 81.052 77.215 

Prognosen för 2014 grundar sig på SKL:s skatteprognos i augusti. I budget 

2014 gjordes en justering av det finansiella målet så att effekten av sänkt 

diskonteringsränta vid beräkning av pensionsåtagande ska exkluderas. 

Ingångsvärdet för 2006 har därför justerats med den sänkning som gjordes 

2013 och ökade skulden med 56,7 mkr. En bedömning har gjorts om att 30 

miljoner av budgeterade investeringar inte är slutförda 2015 utan kommer att 

slutföras 2016.  

 

Invånarantal och förändring respektive år. 

Datum 2013 2014 
 

2015 
Prognos 

2016 
Budget 

31/12 18.450 18.435 18.301 18.180 

Förändring 
helår 

-66 -15 -134 -121 

30/6 18.432 18.472 18.353  

Förändring 
1:a halvåret 

-84 +22 -82  

 

Avgörande för skatt och statsbidrag 2016 är invånarantalet per den 1 

november 2015. Som det ser ut kommer utfallet att ligga nära budget. 

Kommunens finansiella ställning 

Kommunfullmäktige beslutade 2007-10-29 att ändra finanspolicyn så att krav 

ställs på att redovisa hur likviditetsplanen påverkas av 

budgetutfallsprognoserna. Budgeten för 2016 fastställde en låneram på 100 

mkr (oförändrad). Outnyttjad del per 2015-08-30 är 12,5 mkr. Prognosen för 

kommunens resultat påverkar inte likviditetsplanen enligt budget i nämnvärd 

omfattning 
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1.4 Driftsredovisning 

 

Nettokostnader tkr Redovisat Redovisat Budget Avvikelse 

 
Jan-Aug Jan-Aug helår helår 

 
2014 2015 2015 2014 

     BAS-nämnden 320 680 326 833 484 497 -9 452 

BKU-nämnden 247 979 251 252 391 890 -6 000 

Miljö- och byggnämnd 4 268 4 510 8 740 300 

Överförmyndarnämnden 1 819 1 802 2 693 0 

Revisionsnämnd 715 808 1 490 0 

Kommunstyrelsen 88 115 94 135 163 058 -1 500 

     Summa verksamheter 663 577 679 340 1 052 367 -16 652 

     Finansförvaltning -22 400 -15 797 -15 938 5 700 

     Totalt 641 176 663 543 1 036 429 -10 952 

 

1.5 Investeringsredovisning 
 

Investeringar tkr Redovisat Redovisat Budget Avvikelse 

 
Jan-Aug Jan-Aug helår helår 

 
2014 2015 2015 2015 

     BAS-nämnden 747 1 166 4 292 0 

BKU-nämnden 1 667 1 124 1 860 0 

Kommunstyrelsen 36 008 13 581 54 468 0 

     Totalt 38 422 15 871 60 620 0 

 

1.6 Väsentliga personalförhållanden 

Antal anställda 

 

Antal tillsvidareanställda medarbetare 31/8 respektive år 

 2013 2014 2015 

Totalt 1541 1558 1613 

Kvinnor 1234 1250 1299 

Män 307 308 314 

 

Antal medarbetare som var innehavare 31/8 respektive år 

 2013 2014 2015 

Totalt 1626 1631 1715 

Kvinnor 1296 1305 1370 

Män 330 326 345 
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Antal årsarbetare/omräknat i heltider som var innehavare den 31/8 respektive 

år 

 2013 2014 2015 

Totalt 1579 1584 1669 

Kvinnor 1255 1262 1328 

Män 324 322 341 

Antalet tillsvidareanställda har ökat med 55 medarbetare jämfört med samma 

tid i fjol och även antalet innehavare har ökat. Ökningen syns inom alla 

förvaltningar. Antalet anställda följs varje månad och antalet anställda har 

ökat marginellt månad för månad fram till augusti 2015 då det är en stor 

ökning. En del kan förklaras med att lediga tjänster i större omfattning 

annonseras tillsvidare för att kunna rekrytera medarbetare.  

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaro i procent av arbetad tid 

 2013 2014 2015 

Totalt 5,57 5,91 7,34(8,21) 

Kvinnor 6,21 6,40 8,06(8,99) 

Män 3,34 4,18 4,84(5,43) 
Siffran inom parantes är perioden jan-april 

Sjukfrånvaro i procent per förvaltning 

 2013 2014 2015 

BAS 6,70 7,39 9,09(10,05) 

BKU 4,26 4,05 5,05(6,16) 

KLF 4,40 4,15 5,22 (5,54) 

MoB 3,90 2,56 4,73(5,91) 
Siffran inom parantes är perioden jan-april 

Sjukfrånvaron ökar med 1,43% jämfört med samma period i fjol. Redan ifjol 

sågs en ökad sjukfrånvaro och nu ökar den ännu mer. Jämfört med perioden 

januari-april är frånvaron lägre men det är ändå en oroande ökning. Alla 

förvaltningar har ökad sjukfrånvaro, BAS-förvaltningen har högst 

sjukfårnvaro med 9,09%. Den ökade sjukfrånvaron är sjukfrånvaro längre än 

90 dagar, antalet frånvaro dagar har ökat motsvarande 44%. 

Övrigt av intresse inom personalområdet 

Svårigheter att rekrytera medarbetare med viss högskoleutbildning har blivit 

tydligare och för att attrahera sökande får verksamheterna i allt större 

utsträckning annonsera ut tillsvidaretjänster om man har ett längre 

tidbegränsat behov. Detta bedöms dock inte vara något problem då 

personalomsättning och behov i övrigt gör att man behöver medarbetaren. 

Löneöversynsarbetet 2015 fungerade bra, både chefer och fackliga företrädare 

var nöjda med genomförandet. Den totala löneökningskostnaden blev cirka 

3,2 %. 

1.7 Viktiga händelser 

En ny mandatperiod inledde året med två nya ordförande (kommunstyrelsen 

och barn-, kultur- och utbildningsnämnden).  

Kramfors har bildat ett gemensamt bolag tillsammans med bland annat region 

Gävleborg, Sundsvall och Härnösand för att kunna skynda på utbyggnaden av 

järnvägen mellan Härnösand och Gävle. Kommunen andel är 1,9 %, vilket 

motsvarar 57 000 kr per år och i startskedet ett aktiekapital på 19 000 kronor.  
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Kommunen har beslutat att ta fram en HBTQ-plan . 

Idéverkstan har fått ett stipendium från Idéer för Livet (IFL). För pengarna 

blir det möjligt att göra en extra verkstad i biblioteket. Idéverkstans uppdrag 

är att sprida entreprenöriellt tänkande och entusiasmera barn och personal på 

skolor och fritidhet till ”ta-sig-för-samhet”. 

Pengar för att klara kraven på investeringar inom vatten och avlopp kommer 

att fonderas på ett så kallat investeringskonto . Det finns stora 

renoveringsbehov i framöver och pengarna i fonden gör det möjligt att klara 

av kostnaderna. 

Ett landsbygdsråd bildades med representanter från olika geografiska 

områden och från kommunorganisationen. Syftet med rådet är att ta fram 

förslag på lösningar för de utmaningar och möjligheter som kommunen står 

inför.  

Familjeteamet startade flera föräldragrupper, som syftar till att stärka 

föräldrarollen.  

Genom ett aktivt arbete har våra medvetna val av inköp av livsmedel minskat 

klimatpåverkan motsvarande 950 bilresor tur och retur till Stockholm. Vi ökar 

andelen ekologiska varor till 27 %. I princip allt kött (97 %) är av svenskt 

ursprung, och köttfärsen är både ekologisk och närproducerad.  

Några konstverk ur den konstskatt som kommunen äger visades på 

konsthallen under ett par veckor på försommaren.   

Antalet ”ambassadörer” fortsätter att växa. Deras uppgift är att sprida det 

goda värdskapet, agera välkomnande och därigenom skapa tillväxt runtom i 

kommunen. 

Kommunen har beviljats pengar för eu-projektet Framtidsbygget. Projektet 

kommer att ta fram serviceplaner. En del i projektet är också att genomföra 

medborgardialoger. 

Kommunen kommer att få ungefär 10 miljoner i återbetalning för premier till 

avtalade sjukförsäkringar 2004. Beloppet redovisas som jämförelsestörande 

intäkt i detta delårsbokslut. 

Kommunen deltar i ett länsprojekt som syftar till att utveckla 100 nya e-

tjänster.  

Ett projekt har startats med uppgift att införa ett nytt verktyg för hemsidan. 

Ett arbete pågår med en fördjupad översiktsplan. Den kommer att ställas ut 

under hösten. 

Ett system för beslutsstöd håller på att införas. Systemet kommer att 

underlätta budgetering och ekonomisk uppföljning för tjänstemännen. 

Systemet kommer också att underlätta uppföljning av mål. 

Metoden att göra avskrivningar för enskilda komponenter tillämpas från och 

med detta år. För varje specifik del i en byggnad görs en separat bedömning 

av livslängd. Förut hade hela byggnaden en gemensam avskrivningstid. 

Metoden medför att avskrivningarna blir knappt 300 tkr lägre på helårsbasis. 
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1.8 Framtidsbedömning 

I den förra prognosen som grundade sig på utfallet i april var nämndernas 

prognos sammantaget ett underskott på 13,9 miljoner. I denna prognos 

summerar underskottet till 16,7 miljoner. Det är framförallt BAS-nämnden 

som svarar för försämringen. Nämnden går ifrån en prognos på – 6,2 miljoner 

efter april till -9,5 miljoner i denna prognos. Försämringen förklaras av ökade 

kostnader för sjuklön på 2 miljoner och ökade kostnader för ob-ersättning på 

1 miljon. Den senare kostnaden förklaras av ett förbiseende i 

tilläggsbudgeteringen av personalkostnader som föreslås rättas till genom att 

budget överförs från lönereserven till BAS-nämnden. 

 

Balanskravsavstämning Belopp tkr 

Årets prognostiserade resultat enligt resultaträkningen 9 657 

- avgår jämförelsestörande intäkter -1 441 

- avgår jämförelsestörande kostnader  

 Årets prognostiserade balanskravsresultat 8 216 

 

Sammantaget ser det ändå ut som om balanskravet skulle kunna klaras även 

2015. Däremot når vi inte det finansiella målet om ett resultat på som minst 

1,1 procent av verksamhetens nettokostnader. 

Skatter och generella statsbidrag väntas öka enligt nedanstående tabell 

(exklusive ändrat utjämningssystem). Siffrorna bygger på den prognos SKL 

gjorde i augusti 2015. Belopp i miljoner kronor. 

 
2012 2013 2014  1) 2015 2016 2017 

999 1 008 1 058 1 085 1 113 1 127 

+ 6 + 8 + 50 + 27 + 28 + 14 

+ 0,6 % + 0,9 % +5,0 % +2,6 % +2,6% +1,3% 

1) Utav ökningen var cirka 12 miljoner en effekt av skatteväxling med 

landstinget i samband med övertagandet av hemsjukvården. Resterande 

del berodde på att utjämningssystemet ändrades. 

 

Tabellen visar att åren 2014-2016 ser bättre ut än de föregående åren. Det 

borde göra det lättare att anpassa verksamhet till givna budgetramar. 

Det lokala lönevarvet för 2015 ligger på 3,2 procent. I takt med att ekonomin 

återhämtar sig kommer löneökningarna närma sig ett normalläge. För svensk 

ekonomi uppskattas detta normalläge vara löneökningar på cirka fyra procent 

per år. Löneökningar väntas medföra kostnadsökningar med cirka 25 miljoner 

per år de närmaste åren (3,4 % 2016 och 3,7 % 2017). Till detta ska läggas 

måttliga prishöjningar.  

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.    
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Utveckling av skatt och generella statsbidrag samt löneökningar  

 

Utfall 2010-2014, Prognos för åren 2015-2017 grundad på SKL i augusti 

2015 

 

Diagrammet visar att utvecklingen år 2014-2016 ser helt annorlunda ut. I år 

och nästa år är förutsättningarna för en ekonomi i balans ovanligt goda. Från 

2017 och framåt försämras förutsättningarna markant.  

Genom lyftet i utjämningssystemet och skatteprognoserna för 2014-2016 har 

kommunen en unik möjlighet att komma i ekonomisk balans. Tyvärr har de 

två stora nämnderna ännu inte nått budgetbalans. 

Kommunstyrelsen jobbar fortsatt med uppföljningssamtal med nämndernas 

företrädare efter varje delårsbokslut.  

Samtidigt med detta fortsätter arbetet med att utveckla målstyrningen. Fokus 

ligger på att öka nyttan av insatta resurser. 

Lyckas vi med utvecklingen av målstyrningen kommer kommuninvånarna att 

få mer nytta för sina skattepengar. När tågen nu rullar och 

kommunikationerna förbättras ökar möjligheterna till arbetspendling. 

Sammantaget ger det verktyg för att kunna vända utvecklingen. 
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2 Redovisningsprinciper 

Kramfors Kommun följer den kommunala redovisningslagen och tillämpar de 

rekommendationer som ges ut av Rådet för kommunal redovisning (RKR).  

I delårsbokslutet använder kommunen samma redovisningsprinciper och 

beräkningsmetoder som i årsredovisningen 2014 med några få undantag som 

beskrivs nedan. 

Intäkter 

Skatteintäkter 

Redovisningen av skatt och statsbidrag samt helårsprognosen grundar sig på 

SKL:s prognos i augusti i enlighet med rekommendationen RKR 4.2. 

Slutavräkningarnas resultatpåverkan väntas netto uppgå till 650 tkr. Vi väljer 

liksom tidigare år att fördela båda dessa poster (justering av slutavräkning 

2014 respektive prognos för slutavräkning 2015) proportionellt över hela året. 

Investeringsbidrag 

I enlighet med rekommendationen ”RKR 18 Intäkter från avgifter, bidrag och 

försäljningar” kommer kommunen att ta upp erhållna bidrag till en 

anläggningstillgång som en förutbetald intäkt och periodisera den över 

anläggningstillgångens nyttjandeperiod för att matcha avskrivningarna. Detta 

gäller nya investeringar. Ingen retroaktiv ändring av gamla investeringsbidrag 

kommer att ske. Tidigare investeringsbidrag redovisas fortfarande som en 

reducering av anskaffningsvärdet. Kommunen har hittills under detta år ej 

erhållit några nya investeringsbidrag. 

Komponentavskrivning 

Från och med 2014 har rekommendation RKR 11.4 Materiella 

anläggningstillgångar uppdaterats. Rekommendationen innehåller nu ett 

explicit krav på komponentavskrivning.  

Kramfors Kommun har från och med detta år infört komponentavskrivningar. 

Kommunen har valt att fokusera på tillgångar med bokfört restvärde som 

överstiger 1 mkr och där kvarvarande nyttjandeperiod överstiger 10 

år.  Objekten har fördelats på komponentdelar enligt nyckel om det inte 

tydligt framgår att objektet kan hänföras till en viss komponentdel. 

Gränsdragning mellan underhåll och investering 

Löpande underhåll ska liksom tidigare kostnadsföras medan tillkommande 

komponenter och komponenter som byts ut läggs till anskaffningsvärdet. 

Tidigare har dock bedömningen om vad som är löpande underhåll och vad 

som är investering i huvudsak gjorts så att aktivering har skett när åtgärden 

förbättrat anläggningens prestanda jämfört med före anskaffningen. 

Aktivering ska nu ske om åtgärden sannolikt leder till större intäkter eller 

annan framtida ekonomisk nytta. 

Det här får till följd att framförallt planerat underhåll kommer att ske som 

investering och om det inte finns nedskrivningsbehov på grund av gamla 

oavskrivna komponenter leder detta troligen, åtminstone inledningsvis, till 

lägre driftskostnader och högre behov av investeringsmedel 

Redovisning av lånekostnader 

Lånekostnader i samband med investeringar kan enligt rekommendationen 

RKR 15.1 redovisas både enligt huvudmetoden och enligt alternativregeln. 
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Kommunen följer huvudmetoden. Lånekostnader belastar således resultatet 

för den period till vilken de hänför sig. 

Kommunen använder sig från och med i år av en ränta på 2,5 % för att 

beräkna värdet av de finansiella kostnaderna som inkluderas i tillgångens 

bokförda värde.  Tidigare år har räntan varit 5 %. 

  

Förändring av semesterlöneskuld 

Förändringen av semesterlöneskuld (och övertid samt fyllnadstid) bokförs 

månatligen. Det som bokförs är förändringar av sparade dagar. Varje månads 

intjänade och uttagna dagar bokförs som en kostnad eller intäkt. Den kostnad 

som uppstår därför den ingående balansen (d.v.s. sparade dagar per 31/12 

2014) värderas om till nya löner per den första april bokförs inte månatligen. 

Denna effekt bokförs under finansförvaltningen. Löneuppräkningseffekten 

proportioneras ut lika över året. 

 

Cykliska effekter 

Semesterlöneskuldens månatliga bokföring medför omfattande cykliska 

effekter. Det framgår i tabell nedan. 

 

Januari April Augusti 

-59 961 tkr -77 563 tkr -33 134 tkr 

 

Effekten som påverkar resultatet positivt per 31 augusti bedöms till ca 22 mkr.  

 

Sammanställd redovisning  

Enligt RKR 22 Delårsrapport, ska för resultaträkningen och balansräkningen 

finnas jämförelsetal för motsvarande period närmast föregående räkenskapsår 

och den kommunala koncernens räkenskaper ska presenteras jämte 

kommunens. 



 

 
 

3 Ekonomisk sammanställning 

 

3.1 Resultaträkning  

  
Kommunen Koncernen 

Resultaträkning (tkr) 
 

Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut Utfall Utfall Prognos Bokslut 

  Not 
Jan-Aug 

2015 
Jan-Aug 

2014 
Helår    
2015 

Helår 
2015 2014 

Jan-Aug 
2015 Jan-aug 2014 

Helår 
2015 2014 

Intäkter 1 219 439 216 577 449 696 449 696 337 645 298 038 287 128 
 

451 154 

Kostnader 2 -882 982 -857 753 -1 486 125 -1 497 077 -1 342 114 -917 893 -878 081 
 

-1 421 589 

Avskrivningar 3 -25 021 -25 321 -32 954 -35 641 -38 345 -48 936 -47 861 
 

-69 147 

Jämförelsestörande 
intäkter 4 11 008 961 0 11 488 1 441 10 047 

  
439 

Jämförelsestörande 
kostnader 5 0 0 

  
0 -423 

  
-7 

Verksamhetens 
nettokostnader 

 
-677 556 -665 536 -1 069 383 -1 071 534 -1 041 372 -659 166 -638 814 -1 046 115 -1 039 150 

      
  

    Skatteintäkter 6 521 043 510 743 785 590 781 565 762 658 521 043 510 743 781 565 762 658 

Generella statsbidrag 
netto 7 201 986 197 430 303 158 302 978 295 555 201 986 197 430 302 978 295 555 

Finansiella intäkter 8 1 626 2 497 2 674 2 900 4 884 -153 3 080 225 4 814 

Finansiella kostnader 9 -3 868 -4 224 -6 680 -6 252 -6 674 -17 696 -18 687 -23 869 -26 166 

Skatter och 
minoritetsandelar 

     
  

   
132 

Resultat före 
extraordinära poster 

 
43 231 40 909 15 359 9 657 15 050 46 013 53 753 14 784 -2 158 

Extraordinära poster 
     

  
    Resultat  10 43 231 40 909 15 359 9 657 15 050 46 013 53 753 14 784 -2 158 
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3.2 Balansräkning 

Balansräkning (tkr) 
 

Kommunen Koncernen 

  

150831 141231 140831 150831 141231 

TILLGÅNGAR 
      Anläggningstillgångar 

       - Mark, byggnader o tekn anläggn not 11 500 396 509 718 505 901 1 456 720 1 425 379 

 - Maskiner och inventarier not 12 27 716 26 582 27 066 43 960 56 023 

 - Finansiella anläggningstillgångar not 13 90 206 90 187 98 056 5 541 6 344 

Summa anläggningstillgångar 
 

618 318 626 487 631 022 1 506 221 1 487 746 

       Omsättningstillgångar 
       - Förråd, exploateringsfast  not 14 4 495 4 455 4 170 4 495 4 455 

 - Kortfristiga fordringar not 15 107 578 100 848 105 854 93 870 95 193 

 - Kassa och bank not 16 37 789 114 043 95 196 50 219 118 510 

Summa omsättningstillgångar 
 

149 862 219 346 205 220 148 584 218 158 

       Summa tillgångar 
 

768 180 845 833 836 242 1 654 805 1 705 904 

       

       EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR                
OCH SKULDER 

      Eget kapital not 17 372 789 329 558 355 417 421 542 367 909 

    därav periodresultat 
 

43 231 15 050 40 909 46 013 -2 158 

       Avsättningar 
       - Avsättningar för pensioner o likn. 

förpliktelser not 18 72 839 72 449 76 668 82 811 81 854 

 - Andra avsättningar not 19 19 329 18 155 16 542 19 329 19 456 

Summa avsättningar 
 

92 168 90 604 93 209 102 140 101 310 
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Balansräkning (tkr) 
 

Kommunen Koncernen 
 Skulder 
- Långfristiga skulder not 20 145 432 149 146 151 003 942 092 940 098 

 - Kortfristiga skulder not 21 157 791 276 525 236 612 189 030 296 586 

Summa skulder 
 

303 223 425 671 387 615 1 131 122 1 236 684 

       Summa Eget kapital, avsättningar 
 

768 180 845 833 836 242 1 654 804 1 705 904 

och skulder 

      

       Poster inom linjen not 22 

     Pensionsåtaganden före 1998 
 

639 844 649 827 
 

639 844 649 827 

Insatt i pensionsstiftelse inklusive  

      löneskatt på detta 

 
124 000 124 000 

 
124 000 124 000 

Borgensåtaganden 

 
836 782 836 782 

 
2 100 2 533 

 

 



 

 
 

3.3 Kassaflödesanalys  

Kassaflödesanalys (tkr) 2015-08-31 2014-08-31 

   Den löpande verksamheten 
  Årets resultat 43 231 40 909 

Justering för ej likviditetspåverkande poster, not 1 21 910 21 393 

Minskning av avsättningar pga, utbetalningar 
  

   Medel från verksamheten före förändr av rörelsek 65 141 62 302 

-Ökning/+minskning kortfristiga fordringar -6 730 13 975 

-Ökning/+minskning förråd och varulager -41 -11 

+Ökning/-minskning kortfristiga skulder -118 735 -81 979 

   Kassaflöde från den löpande verksamheten -60 364 -5 713 

   Investeringsverksamheten 
  Investering i materiella anläggningstillgångar -16 137 -38 784 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 266 362 

Investering i finansiella anläggningstillgångar 
  Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 
  

   Kassaflöde från investeringsverksamheten -15 871 -38 422 

   Finansieringsverksamheten 
  Nyupptagna lån 
  Amortering av långfristiga skulder 
  Ökning långfristiga fordringar -19 

 Minskning av långfristiga fordringar 
 

382 

Minskning av avsättningar pga utbetalningar 
  

   Kassaflöde från finansieringsverksamheten -19 382 

   Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 
  

   Periodens kassaflöde -76 254 -43 754 

   Likvida medel vid årets början 114 043 138 950 

   Likvida medel vid periodens slut 37 789 95 196 

   Not 1 Spec av ej likviditetspåverkande poster 
  

   Justering för av- och nedskrivningar 21 307 21 607 

Justering för avsättningar till pensioner 390 92 

Justering för övriga avsättningar  1 174 614 

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster -961 -920 

   



KRAMFORS KOMMUN 
Datum 

2015-09-25 
 

 
Sida 

19(41) 
 

 

3.4 Noter 
 

2015-08-31 2014-08-31 

 
Not 1 Verksamhetens intäkter 

  Verksamhetens intäkter enligt orensad resultaträkning 306 118 314 710 

Avgår interna poster  -86 679 -98 134 

Summa 219 439 216 577 

* Interna poster består av interna hyror, kapitalkostnader samt interna tjänster 
  kapitalkostnader samt interna tjänster 
  

   Not 2 Verksamhetens kostnader 
  Verksamhetens kostnader enligt orensad resultaträkning 969 917 956 355 

Avgår interna poster  -86 935 -98 602 

Summa 882 982 857 753 

* Interna poster består av interna hyror, kapitalkostnader samt interna tjänster 
  

   Därav Pensionskostnader 
  Årets ökning av pensionsavsättning 390 46 

Årets utbetalningar 21 635 32 429 

Årets intjänade individuell del för utbetalning 21 652 10 430 

Summa 43 678 42 905 

* Beloppen inkluderar löneskatt 
  

   Not 3 Avskrivningar  
  Mark, Byggnader o Tekn anl. 16 431 16 710 

Maskiner och inventarier 4 876 4 897 

Finansiell leasingavtal 3 714 3 714 

Summa 25 021 25 321 

   Avskrivningar 
  Planenlig avskrivning baseras på ursprungligt anskaffningsvärde  
  och sker utifrån förväntad ekonomisk livslängd. I kommunen 
  påbörjas avskrivningarna månaden efter anskaffning/färdigställande.  
  Finansiella anläggningstillgångar, mark och konst avskrivs inte. 
  Huvudsakligen tillämpas följande linjära avskrivningstider: 
  Byggnader och anläggningar 20, 33 och 50 år. 
  Maskiner, fordon och inventarier 3-10 år. 
  

   Not 4 Jämförelsestörande intäkter 
  Jämförelsestörande intäkter 11 008 961 

  varav upplösning reavinst Krambo 961 961 

  varav återbetalning FORA premie 2004 10 047 
 

   Not 5  Jämförelsestörande kostnader 
  Jämförelsestörande kostnader 0 0 
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   Not 6 Skatteintäkter 
  1. Preliminära månatliga inbetalningar 520 610 509 698 

2. Slutavräkning avseende förra året rättelse 
  3. Slutavräkning avseende innevarande års prognos 433 1 045 

Summa 521 043 510 743 

   Not 7 Generella statsbidrag netto 
  Inkomstutjämning 131 666 120 611 

Kostnadsutjämning 23 855 23 494 

Strukturbidrag 2 591 2 590 

Regleringsbidrag/ avgift -475 2 848 

Särskilt statsbidrag LSS 22 344 25 753 

Fastighetsavgift 22 004 22 134 

Summa 201 986 197 430 

   Not 8 Finansiella intäkter 
  Räntor egna medel, dröjsmålsräntor 1 626 2 497 

Summa 1 626 2 497 

   Not 9 Finansiella kostnader 
  Räntor anläggningslån m m 3 256 3 630 

Finansiell kostnad pensioner 612 594 

Summa 3 868 4 224 

* Finansiell kostnad pensioner avser den ränta som utgår på intjänad pension 
som redovisas i balansräkningen. 
Kvarstående avsättning som ränteberäknas utgörs av intjänad kompletterande 
ålderspension samt efterlevandepension och särskild ålderspension. 

  * Kommunen följer huvudregeln enligt RKR 15.1. Lånekostnader belastar 
således resultatet för den period till vilken de hänför sig.  

  

   Not 10 Årets resultat 
  Kommunal redovisningslag föreskriver att  
  avstämning ska göras mot balanskravet: 
  Årets resultat enligt resultaträkningen 43 231 40 909 

Avgår jämförelsestörande intäkter - 961 -961 

Avgår jämförelsestörande kostnader 0 0 

Årets resultat enligt balanskravet 42 270 39 949 

   Not 11 Mark, Byggnader o Tekn anl. 
  

   Ingående bokfört värde 509 718 493 822 

Försäljning 
  Nyanskaffningar 9 862 31 541 

Avskrivning 19 184 19 463 

Utgående bokfört värde 500 396 505 901 
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   RKR 11.1 Materiella anläggningstillgångar 
  Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en  
  nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång  

 om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre  
 värde har satts till 1/2 basbelopp. 

  Not 12 Maskiner och inventarier 
  Ingående bokfört värde 26 582 25 083 

Försäljning 
  Nyanskaffningar 6 009 6 880 

Avskrivning 4 876 4 897 

Utgående bokfört värde 27 716 27 066 

   Not 13 Finansiella anläggningstillgångar 
  Aktier, Andelar 
  Kramfors Kommunhus AB 72 000 55 000 

Övriga bolag 2 106 2 087 

Delsumma 74 106 57 087 

Långfristiga fordringar 
  Långfristig fordran på koncernbolag 13 000 30 000 

Långfristig fordran på övriga bolag/föreningar  0 841 

Förlagslån Kommuninvest 4 200 4 200 

Långfristig fordran staten, rondell Öd 0 7 178 

Avgår: kortfristig del av långfristig fordran -1 100 -1 250 

Delsumma 16 100 40 969 

Summa 90 206 98 056 

   Not 14 Förråd, exploateringsfastigheter 
  Va-material m m 1 181 855 

Nordvik förråd m m 
  Exploateringsfastigheter 3 315 3 315 

Summa 4 495 4 170 

   Not 15 Kortfristiga fordringar 
  Fakturafordringar 28 269 30 118 

Övriga fordringar, förutbetalda kostnader 
  och upplupna intäkter 78 208 75 586 

Kortfristig del av långfristig fordran 1 100 150 

Summa 107 578 105 854 

   Not 16 Kassa och bank 
  Plusgiro 93 78 

Checkräkning, (kommunens eget koncernkonto)  35 410 54 288 

Checkräkning, (netto övriga koncernkonto)  2 258 40 808 

Kontantkassa 28 23 
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Summa 37 789 95 196 

   Koncernkontotillgodohavanden, Brutto 
  Kramfors kommun (eget konto, finanskonto, räntekonto) 38 402 56 785 

Kramfors kommunhus AB 1 995 6 917 

Krambo bostads AB 405 5 957 

Kramfors Industri AB -4 329 -5 354 

Kramfors Mediateknik AB -2 350 1 623 

Kramfors/ Sollefteå Flygplats AB 533 4 573 

Räddningstjänstförbundet 25 600 24 535 

 
60 256 95 037 

   

   Not 17 Eget kapital 
  Ingående eget kapital 20150101 enligt balansräkning 329 558 314 508 

Periodens resultat 43 231 40 909 

Utgående eget kapital 372 789 355 417 

   

Not 18 Avsättningar för pensioner  och liknande förpliktelser 
  Avsättning exklusive särskild ålderspension 64 260 69 691 

Avsättning för särskild ålderspension 8 579 6 977 

Summa 72 839 76 668 

   Aktualiseringsgraden avläst 2014-12-31 var 95 % 
  

   Upplysningar om pensionsförpliktelser RKR 2.1 
  Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS07. 

Pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår i kommunkoncernen redovisas 
 enligt Bokföringsnämnden. För avtal med samordningsklausul 

utgår 
  beräkningen från de förhållanden som är kända vid 

bokslutstillfället. 
  Om inget annat är känt görs beräkningen utifrån att ingen samordning kommer att ske. 

 

   *  Intjänade pensioner avseende år 2015 ligger som kortfristig 
skuld. 

     Intjänade pensioner före 1998 redovisas inom linjen som 
åtagande 

     En pensionsstiftelse inrättades i början av 2012. Medel på 24,1 mkr 

   sattes in i stiftelsen februari 2012. Ytterligare medel på 75,6 mkr  
    sattes in i stiftelsen juni 2013. Löneskatt på detta betalas året efter. 

    Förtroendevalda med mer än 40% sysselsättningsgrad har visstidsbegränsande  

    arvodesvillkor med visstidspension. Pensionen regleras i PBF antaget av kommun- 

    fullmäktige 2003-01-27 § 56, att gälla fr o m 2003-01-01. Antalet förtroendevalda  

    med dessa arvodesvillkor uppgick 2014-12-31 till fyra. En förtroendevald har en  

    vilande visstidspension på grund av annat förtroendeuppdrag. 
     Totala pensionsåtaganden 20150831 
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   Avsättningar 72 839 76 668 

   Ansvarsförbindelse 640 313 667 470 

   Intjänat under året 32 479 31 294 

   Avgår det som täcks via pensionsstiftelse  
     inklusive löneskatt på insatta medel  124 000 124 000 

   Totalt åtagande för pensioner 621 631 651 432 

   Not 19 Andra avsättningar 
  Avsättning för återställande av Högbergstippen 19 028 16 241 

Avsättning förlusttäckning gymnasieförbundet 300 300 

Summa 19 329 16 542 

   Not 20 Långfristiga skulder 
  Lån i bank i svenska kronor 87 359 87 359 

Långfristig skuld Krambo 513 513 

Finansiell lease 57 560 63 131 

Summa 145 432 151 003 

   Not 21 Kortfristiga skulder 
  Leverantörsskulder  15 545 25 037 

Källskatt mfl lönerelaterade 75 157 73 887 

Intjänad pensionsrätt 21 013 20 863 

Skulder koncernkontotillgodohavanden 2 258 40 808 

Övriga skulder och upplupna kostnader 43 817 76 018 

Summa 157 791 236 612 
 

Not 22 Inom linjen 
  

   Krambo bostads AB 744 786 
 Kramaff 78 000 
 Kramfors Kommunhus AB 0 
 Kramfors industri AB 2 097 
 Kramfors Mediateknik AB 6 800 
 Kramfors flygplats 3 000 
 Egna hem 40 % förlustansvar 2 100 
 Övriga  0 
 Summa 836 782 
 

   Under 2004 såldes fastigheten där Kramfors vårdcentral är belägen. Kommunen och  
 landstinget har separata hyreskontrakt med den nye fastighetsägaren. Kommunens 
 hyreskontrakt sträcker sig över 30 år. År 1-5 är årshyran 1.202.372 kr.  
 År 6-10 är årshyran 1.206.092 kr. År 11-15 är årshyran 1.250.972 kr +/- 2.660 kr per 
 punkt som den 5-åriga swapräntan avviker från 4,50 %. Åren därefter minskar 
 regleringen för ränteavvikelsen. 

  

   Kramfors kommun har i juni 2005 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för 
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Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 
 280 kommuner som per 2015-08-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk före- 
 ning har ingått likalydande borgensförpliktelser. 

  Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett 
 regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid 
 ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressav- 
 talet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive 
 medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken 
 på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk 

förening. 
 Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Kramfors kommuns ansvar enligt 

ovan 
 nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2015-06-30 uppgick Kommuninvest i  
 Sverige AB:s totala förpliktelser till 335 266 287 789 kronor och totala tillgångar till 
 324 392 727 836 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till  
 1 444 404 673 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till  
 1 401 046 628 kronor. 

  

   

   Ansvarsförbindelse pensioner 
  Ingående balans 649 827 

 Utgående balans ansvarsförbindelse pensioner 639 844 
 

   därav täckt via pensionsstiftelsemedel 124 000 
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4 Verksamhetsberättelser 

4.1 Bistånds- arbetsmarknads- och sociala 

servicenämnden (BAS) 

4.1.1 Nämndens uppdrag 

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. Till verksamheten hör även 

kommunens vuxenutbildning, kommunala arbetsmarknadsåtgärder och 

samordning av kommunens asyl- och flyktingmottagande. 

Verksamheten styrs till stora delar av lagstiftning där Socialtjänstlagen, 

Skollagen, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, Lagen med 

särskilda bestämmelser om vård av unga, Lag om vård av missbrukare i vissa 

fall samt Hälso- och sjukvårdslagen är de mest tillämpade. 

Socialförsäkringsbalk, Föräldrabalk och Migrationslagstiftning är exempel på 

annan lagstiftning som styr verksamheten.  

Verksamheten är organiserad i en övergripande förvaltningsledning, en 

avdelning för administration och information och tre verksamhetsområden, 

Stöd, vård och omsorg (SVO), Individ- och familjeomsorg (IFO), 

Vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad (VIA).  

4.1.2 Uppföljning av mål 

Ett antal indikatorer finns fastställda för att följa kommunfullmäktiges mål 

kring Nöjda medborgare, God och hållbar utveckling, Attraktiv arbetsgivare 

samt God ekonomisk hushållning.  Då mätning av de flesta indikatorer sker på 

årsbasis rapporteras måluppfyllelse endast i samband med 

helårsbokslut/årsredovisning. 

Nämnden har i verksamhetsplanen fastställt ett antal övriga mål med koppling 

till kommunfullmäktiges mål. Med utgångspunkt från dessa har en 

överenskommelse om uppdrag och resurser upprättats av förvaltningschef och 

lämnats till respektive verksamhetschef/avdelningschef. Återrapportering av 

uppdrag sker fortlöpande.  Hur uppdragen genomförts redovisas i samband 

med del- och helårsbokslut till nämnd och framgår av särskild bilaga. 

4.1.3 Redovisning av nämndens ekonomi med prognos för 
helår 

 
Område Redovisat 

jan-aug  
föregående 
år Redovisat jan-aug Budget helår 

Avvikelse helår 
tkr 

BAS gem.      11 673                 11 678             17 195 0 
SVO    195 336                193 909 283 913 -5 342 
IFO    103 885                109 206 160 478 -5 630 
VIA        9 786                 12 040 22 911 1 520 
Summa 320 680               326 833 484 497 -9 452 
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4.1.4 Orsaker till ekonomiska avvikelser  

Sjuktalet i förvaltningen ligger på en fortsatt hög nivå. Kostnader för utbetald 

sjuklön överstiger samma period 2014 med ca 2 mkr. I detta finns självklart 

en del som har att göra med löneökningar och ny verksamhet men 

bedömningen är ändå att detta är en påtaglig orsak till att underskottet ökat.  

En annan personalrelaterad orsak är att höjningen av Ob-ersättningen inte var 

uppräknad i de personalunderlag som låg till grund för budget 2015. Detta 

uppmärksammades inte i april. Merkostnaden för Ob-ersättning, då ny 

verksamhet räknats bort, bedöms för hela förvaltningen till ca 1 mkr.  

SVO (-5 342 mkr) 

Inom särskilt boende (SÄBO) har Kvarnbacken och Viktoriagården haft en 

hög vårdtyngd under hela perioden vilket har genererat personalkostnader 

utöver budget. Exempelvis Viktoriagården har utökad bemanningen med 20 

timmar per dygn sedan början på året. Anledningen är en brukare med svårt 

utåtagerande beteende som behöver ständig tillsyn för att trygga livs- och 

boendemiljö, både för den enskilde själv och medboende.  

Hemtjänsttimmarna ligger kvar på en hög nivå. Tiden för städning som 

Samhall utför är numer inräknad i planerad tid. Den tid som Samhalls 

åtagande borde ha ”frigjort” har till stora delar fyllts upp av implementering 

av nytt sätt att dokumentera samt en ökning av delegerade hälso- och 

sjukvårdsinsatser som utförs av omvårdnadspersonal. 

Bostadsanpassningsåtgärder visar ett överskott om 1,5 mkr. Överskottet beror 

främst på längre handläggningstider i samband med byte/introduktion av 

handläggare. En trolig konsekvens av detta är att vissa kostnader flyttas fram 

till nästa år.  

Äldresatsningen i regeringens vårändringsbudget ger ca 2,9 mkr till Kramfors 

kommun.  Dessa medel skall användas för att säkra kvalitet och trygghet i 

äldreomsorgen. För detta år används medlen för att täcka kostnader för höjd 

bemanning, bland annat nattjänster i särskilt boende. 

IFO (-5 630 mkr) 

Inom enheten för vuxna visar delårsbokslutet på ett förbättrat resultat. 

Orsaken till detta är dels mer intäkter än förväntat från Migrationsverket och 

dels färre placeringar än budgeterat. Under perioden januari – augusti i år har 

utbetalt försörjningsstöd sjunkit med ca 1 % och antal hushåll med ca 5 %, 

jämfört med samma period 2014. 

På grund av att många ensamkommande barn kommer till Sverige förväntas 

överbeläggningar i kommunens HVB, under årets sista månader. Detta 

innebär ett visst överskott för denna verksamhet.  

För område barn och unga har resultatet försämrats påtagligt. Underskottet 

beror delvis på ett inläsningsfel i budget 2015 som inte uppmärksammades 

vid tidigare prognostillfälle. Huvudorsaken är att antal placerade barn ligger 

kvar på en hög nivå, med i snitt 55 placeringar per månad. I maj var 63 

barn/unga placerade, en nivå som nu sjunkit. En av de tillkommande 

placeringarna hade inledningsvis en dygnskostnad på 8 000 kr vilket självklart 

driver kostnadsläget. Placeringen kvarstår, men nu till en något lägre 

dygnskostnad (6 000 kr). Antal barn som bedöms behöva samhällets vård 

under hela uppväxttiden är i dagsläget drygt 20. 
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Förväntat underskott för personlig assistans har skrivits ned något. 

Huvudorsaken till underskottet är omfattande kostnader för sjukvård i hemmet 

för en person. 

VIA (+ 1 520 mkr) 

Redovisat överskott på VIA beror i huvudsak på att antal SFI-studerande är 

lägre än vad som uppskattades inför budget 2015. För närvarande uppgår 

antalet antagna till 225 personer. Detta innebär att tillsättning av lärare och en 

biträdande rektor skjuts på framtiden. Beslut om sökt statsbidrag för Komvux 

m.m. har ännu inte lämnats men bedömningen är att vi får det vi sökt, vilket 

även tagits hänsyn till, i bedömningen av helårsutfall. 

Kostnader för genomfört integrationsprojekt har helt belastat VIA:s budget. 

Projektet inleddes som ett gemensamt åtagande med hopp om medel från 

Samordningsförbundet, vilket inte infriades.  

4.1.5 Åtgärdsprogram för att nå målen 

Förvaltningen ser inga möjligheter att lösa in bedömt underskott innevarande 

år utan att drastiskt försämra kvalitet och arbetsmiljö. Möjligen kan förslag i 

höstbudgeten påverka resultatet något men detta kan inte bedömas fullt ut 

innan förslagen är mer utförligt presenterade. 

Av nedanstående tabell framgår både ”gamla” och nya förslag för att komma i 

balans 2016. Kostnadssänkningar/intäktsökningar uppgår till ca 14 Mkr. 

Merparten av förslag till kostnadssänkningar finns tidigare redovisade i 

budget 2016 där även förväntade kostnadsökningar finns upptagna. 

 

Förslag kostnadssänkningar/intäktsökningar   13 900 tkr 

Helårseffekt dygnsersättning för Stödboende som ingår i HVB (EKB) p.g.a. nytt 
avtal med Länsstyrelsen från 1 april 2015. 

    1 500 

Helårseffekt dygnsersättning för nya platser på Solsidan HVB (EKB) p.g.a. av nytt 
avtal med Länsstyrelsen från 1 april 2015. 

    1 652 

Översyn av tröskelprincipen i hemsjukvården (striktare tillämpning). Förändringen 
torde innebära att färre personer bedöms som hemsjukvårdspatienter vilket på sikt 
innebära färre tjänster. Om 2,0 årsarbetare tas bort utan att behovet minskar 
kommer detta innebära en sänkt ambitionsnivå i verksamheten.  

    1 000 

Ökad produktivitet i hemtjänsten genom tekniska lösningar i form av 
Nattfrid(kamera) och nyckelfria lås samt ändrat arbetssätt och nya 
arbetstidslösningar. Förändringen innebär vissa investeringskostnader vilka 
medräknats i den nettoeffekt som uppgivits. Förändringen förutsätter en ännu 
tydligare koppling mellan brukarnas behov och personalens arbetstider. Effektivare 
hantering av leasingbilar är ett annat sätt att öka produktiviteten. Förbättringar 
rörande leasingbilar förutsätter åtgärder i annan förvaltning. 

    2 000 
 

Matdistribution till enskilda i ordinärt boende 1-2 ggr/vecka istället för som idag 
varje dag. Förändringen förutsätter en annan förpackningsmetod än idag (vissa 
investeringskostnader) eftersom hållbarheten måste öka. Förslaget har tidigare 
lyfts med kostenheten som avvisat detsamma men faktum kvarstår att många 
kommuner idag levererar färdigförpackad mat med lång hållbarhet för att minska 
kostnaden i hemtjänsten.  Det är troligt att förslaget kan upplevas som en 
försämrad kvalitet för den enskilde. Personer som behöver stöd i matsituationen 
kommer självklart även fortsättningsvis att få det. Förändringen bedöms motsvara 
ca 3,0 årsarbetare totalt i hemtjänsten. 

    1 200  

Upphöra med insatser enligt Befogenhetslagen vilka för närvarande används i 
begränsad omfattning. Vidare föreslås att tjänsten som frivilligsamordnare, som 
idag administrerar insatser inom befogenhetslagen och genomför trygghetsronder, 
tas bort. Frivilligsamordnare bistår dessutom 65 volontärer fördelade på 7 
mötesplatser runt om i kommunen. Ca 100 personer besöker mötesplatserna varje 

      500 
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vecka. Indragen tjänst kommer framförallt påverka stödet till volontärer och de 
öppna mötesplatserna. Förslaget innebär även att en viktig insats av förebyggande 
karaktär tas bort.  

Upphöra med bidrag för väntjänster till kommunens pensionärsorganisationer. 
Beslutet förutsätter att regelverk för väntjänstbidrag upphävs. 

     170 

Upphöra med bidrag till Barks ungdomsgård. Förslaget innebär med stor 
sannolikhet att Gudmundrå församling får problem att bedriva verksamheten i 
nuvarande omfattning. 

     250 

Ej genomföra ”godkänd investering” av ny gruppbostad på Solsidan då nya 
uppgifter om kostnader för ombyggnation/hyresnivå bedöms orimligt höga.  

  1 300 

Avveckla Bruksvägens gruppbostad så snart som de boende kan erbjudas andra 
lägenheter. För närvarande finns tomma lägenheter i övrigt bestånd p.g.a. 
oväntade vakanser. 
Behovet att byta ut gruppbostaden på Hällgumsgatan bedöms fortfarande som 
stort vilket innebär att alternativa förslag till Solsidan bör övervägas till 2017. 

  3 330 

Statliga medel för kvalitet och trygghet i äldreomsorgen. För 2016 bedöms bidraget 
uppgå till ca 5.8 Mkr. Av dessa bedöms ca 1 mkr kunna tillföras befintlig 
verksamhet (resursförstärkning) för att bibehålla kvalitén i verksamheten.   

  1 000 
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4.2 Barn-, kultur- och utbildningsnämnden (BKU) 

4.2.1 Uppföljning av mål  

Nämnden har beslutat om ett antal egna mål utifrån de fyra 

kommunövergripande målen. Uppföljningen av målen redovisas för nämnden 

i samband med årsbokslutet.  

4.2.2 Redovisning av nämndens ekonomi med prognos för 

helår 

Område Redovisat 
jan-aug 
föregående 
år Redovisat jan-aug Budget helår 

Avvikelse 
helår tkr 

Förvaltningsövergripande 11 074 10 165 17 361 3 500 

Verksamhetsområde  
Barn 137 737 57 460 87 299 -1 900 

Verksamhetsområde 
Ungdom 90 902 174 435 273 774 -4 325 

Verksamhet för 
nyanlända -276 370 -188 -3 000 

Bibliotekschef 6 778 6 743 10 878 0 

Kulturenhetsansvarig 1 764 2 079 2 767 -275 

Totalt 247 979 251 252 391 890 -6 000 

4.2.3 Orsaker till ekonomiska avvikelser 

Orsaker till ekonomiska avvikelser 

Budget 2015 är en historisk budget där vi inte har behövt minska ramen utan tvärtom 

fått ett litet tillskott. Det borde ha varit ett lätt år men vi har också infört en helt ny 

resursfördelningsmodell. Skola och förskola har en barn/elevpeng som grundar sig på 

vad liknande kommuner har för genomsnittliga kostnader. Tre gånger per år justeras 

alltså intäkten beroende på hur många barn/elever som finns i verksamheten. 

Gymnasieskolan håller på att anpassas mot riksprislistan För ex särskolan, 

kulturskolan, biblioteket och kulturen gäller fortfarande en rambudget.  

Vissa intäktsbortfall pga för få barn/elever balanseras genom att intäkten hämtas 

centralt och finns alltså budgeterat på verksamhetsnivå. 

Verksamhetschef Barn ansvarar för förskola,  samt elevhälsan. Här pekar prognosen 

mot ett underskott på 1,9 mkr. Kostnaderna för ”nattis”, barnomsorg på obekväm 

arbetstid har ökat väsentligt och ett underskott redovisas här på ca 500 tkr. Samtliga 

förskolechefer rapporterar också att budgeten kommer bli svår att hålla och för en del 

omöjligt. Särskilt stöd i kombination med små enheter är en förklaring.  

Verksamhetschef Ungdom ansvarar för grundskolans förskoleklass, fritidshem, 

årskurs 1-9 , grundsärskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan samt kulturskolan. 

Inom detta verksamhetsområde prognostiseras ett totalt underskott om ca 7.000 tkr. 

Grundskolan årskurs f-9 prognostiserar ett underskott om  3.000 tkr vilket till största 

delen beror på  högre och icke budgeterade personalkostnader .  

Grundsärskolan visar ett överskott om 450 tkr jämför med budget och det beror på att 

särskilt stöd varit mindre omfattande än budgeterat. 

Gymnasieskolan prognostiserar ett underskott om 3000 tkr. Det beror på ett 

nytt budgetsystem där vi gått från rambudget till elevpeng baserad på 

riksprislistan, vilket lett till att gymnasieskolan budget kraftigt minskat. 

Kostnaderna för bl.a. kost och lokaler är beräknade lägre i riksprislistan än de 

faktiska kostnaderna i vår kommun. Det får till följd att övriga kostnader i 
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gymnasieskolan måste minskas vilket inte kan genomföras under ett budgetår. 

Färre elever än planerat har inneburit färre elevpengar vilket ger ett minus i 

gymnasieskolan men ett plus i förvaltningen. Prognosen har för 

gymnasieskolans dock förbättrats kraftfullt under året genom ett medvetet 

arbete vad avser samläsning, reducering av kostnaderna för profiler mm. 

Nämndens beslut att erbjuda nyanlända 18-20åringar gymnasieskola har 

inneburit en merkostnad om 1.000 tkr. 
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4.3 Miljö- och byggnämnden 

4.3.1 Uppföljning av mål 

Totalt har nämnden beslutat om två mål för det kommunövergripande målet 

nöjda kunder och även två med för god kvalitet. Uppföljning av målen och de 

indikatorer som finns kopplade till målen görs i samband med 

årsredovisningen 

4.3.2 Ekonomisk redovisning med prognos 

Område Redovisat 
jan-aug 
föregående 
år Redovisat jan-aug Budget helår 

Avvikelse helår 
tkr 

Nämnd och förvaltning 4 268 4 510 8 740 +300 

 

Avvikelsen beror på högre intäkter än förväntat inom miljö- och hälsa samt 

deltidsvakanser på några tjänster. 

4.4 Överförmyndarnämnden 

4.4.1 Uppföljning av mål 

Nämnden har i sin verksamhetsplan beslutat om totalt sex mål med 

utgångspunkt från de kommunövergripande målen. De bedömer att fyra av 

målen kommer att nås.  

4.4.2 Ekonomisk redovisning med prognos för helår 

Område Redovisat jan-
aug  
föregående år 

Redovisat jan-
aug 2015 
 

Budget helår 
 

Avvikelse helår 
tkr 

Nämnden 1 819 1 802 2 693 0 

 

4.5 Revisionsnämnden 

Av tradition har revisionsnämndens ekonomiska ram varit en del i den ram 

kommunstyrelsen fått av fullmäktige.  Så var också fallet i budgeten för 2015, 

däremot inte i budgeten för 2016 där fullmäktige då fördelade en ram direkt 

till revisionsnämnden. Nämndens ram i budget 2015 har alltså brutits ut från 

kommunstyrelsens och redovisas separat i denna delårsrapport. 

4.5.1 Ekonomisk redovisning med prognos för helår 

Område Redovisning jan-aug 
föregående år 

Redovisat jan-
aug 2015 

Budget helår 
 

Avvikelse, 
helår 
tkr 

Revisionsnämnd 715 808 1 490 0 
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4.6 Kommunstyrelsen 

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. Vidare hanterar avdelningen ekonomiska frågor mot 

Höga Kusten Airport AB. 

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. 

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

kommunikation, administration, IT och kost 

4.6.1 Uppföljning av kommunstyrelsens mål 

Totalt har kommunstyrelsen utifrån de kommunövergripande målen satt upp 

13 mål för sin verksamhet. En eller flera indikatorer har kopplats till dessa 

mål, för att mäta om de nås. Bedömningen är att 88 % av indikatorerna nås. 

Bedömningen utgår från känd fakta eller en skattning av ansvarig 

avdelningschef. 

4.6.2 Redovisning av nämndens ekonomi med prognos för 
helår 

Område Redovisning 
jan-aug 
föregående år 

Redovisat jan-
aug 

Budget helår Avvikelse, 
helår tkr 

     

Förvaltningsledning 943 1 022 2 096 0 

Utvecklings- och 
omställningsmedel 

 
0 

 
175 

 
4 460 

 
+900 

Räddningsförbundet Höga 
Kusten Ådalen 

 
15 640 

 
16 093 

 
24 119 

 
0 

Avdelning för stöd och 
service 

 
24 935 

 
28 828 

 
44 472 

 
+100 

Samhällsavdelning 46 597 48 017 87 911 - 2 500 

     

Summa 88 115 94 135 163 058 - 1 500  

 

4.6.3 Orsaker till ekonomiska avvikelser  

Licensavgifter inom IT beräknas bli 1,0 mkr högre än budget efter revision 

från leverantören. 

Kostnad för chefsutbildning beräknas bli 0,2 mkr lägre än budget. 

Den del av lönereserven som avsätts för Räddningsförbundet Höga Kusten 

Ådalen beräknas bli 0,4 mkr lägre än beräknat. 

Kostenheten beräknas visa ett överskott med 0,5 mkr för 2015. 
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Bland annat på grund av att vi är i början av en projektperiod beräknas 0,9 

mkr av medel till utvecklings- och omställning samt 0,5 mkr av 

näringslivsenhetens medel till medfinansiering av EU-projekt bli kvar 

oanvända.  

Ny upphandling av särskild kollektivtrafik, SÄKO, kommer enligt Regionala 

kollektivtrafikmyndigheten att ge ett underskott om 3,2 mkr.  

Arbetet med fördjupad översiktsplan pågår och kostnaderna beräknas bli 0,3 

mkr mer än den årliga budgeten. 

Intäkter vid Högbergets avfallsstation beräknas bli 0,4 mkr högre än budget 

på grund av mottagning av massor från marksaneringar. 

4.6.4 Åtgärdsprogram för att nå målen 

 

a. Åtgärder som tidigare beslutats av nämnd  

 Kommunstyrelsens oförutsedda minskas med 0,5 mkr. 

b. Åtgärder som grundar sig verkställighetsbeslut och som finns med i 

prognosen 

 Omfattningen av chefsutbildningar anpassas till en nivå som 

ligger 0,2 mkr lägre än budget. 

c. Åtgärder som grundar sig i verkställighetsbeslut men som inte finns 

med i prognosen 

 Delfinansiering av utvecklingsprojekt minskas med 1,0 mkr 

vilket beräknas kunna ske utan att redan beslutade projekt 

påverkas. 

 Kommunledningsförvaltningens verksamheter uppmanas att på 

grund av det osäkra ekonomiska läget vara allmänt 

återhållsamma. 
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5 Bolagen 

5.1 Krambo 

 

5.1.1 Uppdrag enligt bolagsordningen 

Ändamålet med bolagets verksamhet är att inom ramen för den kommunala 

kompetensen främja bostadsförsörjningen i kommunen.  

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Kramfors kommun 

till att den del ej motsvaras av tillskjutet kapital användas till det ändamål för 

vars främjande bolaget bildas 

5.1.2 Uppdrag i ägardirektiv  

Krambo Bostads AB skall vara Kramfors kommuns bostadspolitiska verktyg 

för att kunna trygga bostadsförsörjningen i kommunen, påverka 

boendeintegrationen samt öka valfriheten och inflytandet i boendet. Bolaget 

skall ha ett aktivt samhällsengagemang och tillsammans med kommunen och 

andra intressenter medverka till en positiv utveckling och göra kommunen 

attraktivare som bostads- och verksamhetsort i regionen. 

Bolaget skall i övrigt på långsiktiga och affärsmässiga principer skapa 

förutsättningar för den kommunnytta som motiverar Kramfors Kommun att 

äga bolaget. 

5.1.3 Uppföljning av mål 

  

 Krambo har 5 strategiska målområden med preciserade mål. Grunden för  

 Krambos målstyrningsarbete är de ägardirektiv som fastställts av Kramfors  

 kommunfullmäktige. 

 

 Ekonomi 
Mål     Måluppfyllelse 

Resultat    Motsvara kommunens internränta  Målet uppfyllt 

på insatt kapital  

     

Soliditet    10 %.     Målet ännu ej möjligt att  

    uppfylla till följd av hög  

    investeringstakt. F.n.9,7% 

 

Belåningsgrad   Högst 85 %     Målet ännu ej möjligt att

      uppfylla till följd av en  

      hög investeringstakt. 

 

Lönsamhet    Direktavkastning fastigheter i  Målet är uppfyllt f.n.8,5% 

genomsnitt på 7,5 %.   

  

Miljö 
Energi    30% besparing fram till 2020   Med hittillsvarande  

      besparingstakt är målet  

      möjligt att uppfyllas. 
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Maskiner    Samtliga maskiner som används  Målet uppfyllt till ca 50% 

skall vara miljöklassade  

 

Boende 
Underhåll   Underhållsavsättning 150 kr/m2   Målet nås ej 2015. 

Prognosen är 131 kr/m2 

 

Marknad försäljning 

 
Servicegrad  Nöjd kund index > 75%   Mätning genoförs hösten 

2015    

  

Uthyrningsgrad   > 96%     Målet uppfyllt  20150831

   97,32% 

 

Omflyttningsgrad   Lägre än 25%    Målet är uppfyllt

      under 2014. 13% 

 

HR 
Nöjd personal  Nöjd personalindex> 75%   Målet ej uppfyllt 

      65% i mätning 2015 

Friskvård    Frisknärvaro > 96%    Statistik ej inhämtat 

     1:a halvåret 2015 

 

5.1.4 Uppföljning av ekonomi med prognos för helår 

 

Redovisat 
jan-aug  
föregående 
år Redovisat jan-aug Budget helår 

Avvikelse helår 
tkr 

14 456 3 865 2 800 2 761 

 

5.1.5 Viktiga händelser och framtid 

 Under första halvåret fusionerades dotterbolaget Kramaff AB med 

moderbolaget Krambo AB. Därmed ingår från 28 april 2015 Gallerian i 

Krambos ordinarie fastighetsbestånd.  

 Första halvåret 2015 har präglats av byggstarten för de nya 

komfortlägenheterna på Ringvägen 16. Dessa beräknas vara färdigställda 

under våren 2016. Underhållsaktiviteten har varit hög sett ur ett historiskt 

perspektiv där en mängd större underhållsarbeten påbörjats 

 Krambo kommer att visa ett resultat för 2015 som ligger i linje med 

fullmäktiges krav på  avkastning. Utrymme kommer troligtvis att finnas 

för eventuella nedskrivningar av bokförda värden på fastigheterna.  

 Krambo har under barmarkssäsongen 2015 satt in extra resurser för 

utomhusskötseln. Vi ser ett kraftigt förbättrat resultat i ett flertal områden. 

Det kommer dock att krävas flera säsonger för att komma ikapp den till 

stora delar eftersatta utomhus skötseln. Det förbättrade resultatet kan även 
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tillskrivas den organisationsförändring som genomfördes våren 2014 där 

fastighetsskötsel och reparationer delades i två professioner. 

5.1.6  Framtid 

Krambo kommer att jobba vidare med att investera i förnyelseobjekt som 

stärker utvecklingen av Kramfors som en attraktiv kommun att bo och verka i. 

Det kan gälla tillskapande av komfortbostäder, moderna tillgängliga, 

nybyggnation av verksamhetslokaler. Krambo skall skapa ekonomiska 

överskott så att vi vid sidan om en tillfredsställande investeringsnivå kan 

påbörja amorteringar av vår stora skuldbörda.  Vi skall avsätta 

underhållspengar så att det befintliga beståndets fortlevnad tryggas. För att 

möjliggöra detta krävs ett aktivt arbete med hyresnivåerna som i ett nationellt 

och länsperspektiv är låga. Miljöarbetet intensifieras med starkt fokus på 

energibesparande åtgärder. Allt detta skall ske inom ramen för 

affärsmässighet och positiv ekonomisk utveckling. 

 

5.2 Kramfors Industri AB (KIAB) 

5.2.1 Uppdrag enligt bolagsordningen  

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av gällande 

kommunala principer och med beaktande av affärsmässiga och 

marknadsmässiga förutsättningar bland annat medverka vid tillgodoseendet av 

näringslivets lokalbehov 

5.2.2 Uppdrag enligt ägardirektiv 

Kramfors Industri AB skall drivas enligt affärsmässiga principer under 

iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de 

kommunalrättsliga principer som framgår av bolagsordningen och detta 

ägardirektiv. Bolaget skall även arbeta för att på affärsmässiga villkor avyttra 

fastigheter – i första hand till intresserade hyresgäster. 

Bolaget skall ha ett aktivt samhällsengagemang och tillsammans med 

kommunen och andra intressenter medverka till en positiv utveckling och 

göra kommunens attraktivare som verksamhetsort i regionen. 

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Kramfors Kommunhus AB. Kramfors 

Kommunhus AB förvärvade 1993 samtliga aktier i bolaget av Kramfors 

Kommun.  

Kramfors Industri AB (KIAB) har som syfte att främja näringslivet i 

Kramfors Kommun genom att medverka till att näringslivets lokalbehov 

tillgodoses samt till nybildande av företag. 

Bolagets fastighetsförvaltning omfattade vid 2014 års utgång tre 

industrifastigheter, fem kontorshus samt ett förråd.  

KIAB har under året haft 3 heltidsanställda samt anlitat extra personal vi 

semestrar m.m., vilka företrädesvis arbetat med fastighetsförvaltning, 

nätkommunikation och administration. 

5.2.3 Uppföljning av mål 

Målet är att uppfylla ägardirektiven vilket bland annat innebär att soliditeten 

ska uppgå till minst 10 % och att avkastningen på eget kapital skall motsvara 

minst kommunens internränta. För närvarande uppgår den till 5 %. 
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Ett verksamhetsmål är en uthyrningsgrad på minst 95 procent. 

Uthyrningsgraden var 92 procent under 2014. 

Ett annat mål är att ta fram en plan för hur KIAB ska utveckla sitt bestånd då 

det idag råder brist på vissa lokaler samt att tydliggöra hur vi skall fördela 

olika uppdrag inom kommunen gällande näringslivsutveckling. Målsättningen 

är att sätta upp mål för nya etableringar och stödja utveckling av befintliga 

företag som ger ökad sysselsättning i Kommunen. 

5.2.4 Uppföljning av ekonomi med prognos för helår 

Redovisat 
jan-aug  
föregående 
år Redovisat jan-aug Budget helår 

Avvikelse helår 
tkr 

198 410 555 - 55 

 

5.2.5 Viktiga händelser och framtid 

KIAB sålde samtliga aktier i Kramfors Mediateknik AB den l Jan 2015 till 

Kramfors Kommunhus AB 

Därför har tidigare diskussioner om fusionering mellan Mediateknik och 

KIAB avslutats. 

5.2.6 Nyckeltal 

Soliditet 58 procent. Bolaget hyr ut till sammanlagt 44 företag med 326 

anställda. 

5.3 Mediateknik AB 

5.3.1 Uppdrag enligt bolagsordningen  

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av gällande 

kommunala principer tillskapa förutsättningar att i utbildningssyfte svara för 

att samordning sker inom mediaområdet av teknik, lokaler och personal med 

uppnåelse av optimalt resursutnyttjande 

5.3.2 Uppdrag enligt ägardirektiv 

Kramfors Mediateknik AB skall drivas enligt affärsmässiga principer under 

iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de 

kommunalrättsliga principer som framgår av bolagsordning, ägarpolicy och 

detta ägardirektiv. 

Bolaget skall ha ett aktivt samhällsengagemang och tillsammans med kommunen och andra 

intressenter medverka till en positiv utveckling och göra kommunen attraktivare som bostads- 

och verksamhetsort i regionen. 

Den 1 Jan 2015 förvärvade Mediateknik alla anläggningstillgångar i Kramnet Networks AB 

som fram till då varit ”KO” Kommunikations operatör i Kramfors Kommunnät. 

Detta har gjorts för att anpassa verksamheten till dom bredbands utbyggnationer som 

förväntas i framtiden. 

Det har också funnits ett missnöje med hur KO rollen bedrivits. 

Bolagets verksamhet är att bygga och förvalta data- och telekommunikationsnät samt att mot 

ersättning upplåta dessa nät på marknadsmässiga villkor samt långsiktigt trygga kommunens 

behov av infrastruktur inom koppar fiber och tele. Mediateknik Har 4 heltids anställda och 
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1/3 anställd VD. Övriga behov som konsult och entreprenads tjänster köps in. Ekonomi data 

m.m. köps in av kommun koncernen. 

5.3.3 Uppföljning av mål 

Målet är att uppfylla ägardirektiven vilket bland annat innebär att soliditeten 

ska uppgå till minst 10  % och att avkastningen på eget kapital skall 

motsvara minst kommunens internränta. För närvarande uppgår den till 5 %. 

5.3.4 Uppföljning av ekonomi med prognos för helår 

Redovisat 
jan-aug  
föregående 
år 

Redovisat jan-aug 
2015 Budget helår 

Avvikelse helår 
tkr 

1 081 -818 643 -565 

 

5.3.5 Viktiga händelser och framtid 

Mediateknik har fram till augusti 2015 tecknat avtal med 6 st 

tjänsteleverantörer och har därmed uppfyllt kravet på öppna nät. 

Fler tjänsteleverantörer kommer att tillkomma eftersom och behov. 

Bolaget arbetar med en strategi för bredbandsutbyggnation till återstående 

områden i Kommunen samt en plan för ägande kontra försäljning av näten nu 

och framtid. 

5.4 Höga Kusten Airport AB 

5.4.1 Uppdrag 

Höga Kusten Airport AB bedriver flygplatstjänst innefattande trafikledning, 

flygplatsräddningstjänst, fälthållning, ramptjänst, tankning, stationstjänst samt 

drift av flygplatsens byggnader och anläggningar. 

Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja flygtrafik till och från Höga 

Kusten Airport för att tillgodose invånarnas och näringslivets behov av 

flygresor. 

Verksamheten ska bedrivas med iakttagande av gällande kommunala 

principer och med beaktande av affärsmässiga förutsättningar. Flygsäkerheten 

är prioriterad framför andra mål. Flygplatsen arrenderas av kommunen. 

Bolaget har 21 anställda. 

5.4.2 Uppföljning av ekonomi med prognos för helår 

Redovisat jan-aug  
föregående år 

Redovisat jan-
aug 

Budget helår 
 

Avvikelse helår 
tkr 

372 -45 0 0 

5.4.3 Uppföljning av nyckeltal/antalsuppgifter 

Antal passagerare 2012 - 2015 

 
2012 2013 2014 2015 

Januari - augusti 11 779 10 479 11 740 8 692 
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5.4.4 Uppföljning av investeringar 

Den första av två sop- och blåsmaskiner levererades i januari 2015, den andra 

kommer att levereras under september 2015. Byte av styrutrustning för 

flygplatsljussystemen och renovering av hiss är genomförda under sommaren 

2015. 

5.4.5 Viktiga händelser 

Trafikverkets upphandling av flygtrafik Gällivare – Arlanda från den 25 

oktober 2015 vanns av Estonian Air som inte kommer att flyga via Höga 

Kusten Airport. 

Trafikverket upphandling av flygtrafik på sträckan Lycksele – Arlanda har 

fått göras om. Den 8 september meddelade Trafikverket att Nextjet vann 

denna upphandling av flygtrafik på sträckan Lycksele – Arlanda med 

möjlighet att mellanlanda på Höga Kusten Airport. Denna upphandling gäller 

till den 21 maj 2016. Trafikverket kommer att genomföra en ny upphandling 

av denna sträcka gällande 22 maj 2016 till oktober 2019. 

5.4.6 Framtid 

Att verka för att Höga Kusten Airport tas med i Trafikverkets upphandling av 

flygtrafik från 2019. Jobba för att få fler stopp på tågstationen vid flygplatsen 

och att Trafikverket bygger till ytterligare en perrong så att mötande tåg kan 

stanna vid tågstationen. 

5.5 Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen 

5.5.1 Uppdrag 

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen är ett kommunalförbund mellan 

Sollefteå, Kramfors och Härnösand. Förbundet skall svara för den 

gemensamma verksamheten inom området skydd mot olyckor åt 

medlemskommunerna, i enlighet med vad som åligger var och en. 

Kommunalförbundet ska möjliggöra ökad effektivitet, säkerhet och slagkraft 

genom samordning av resurser under en gemensam ledning. 

Det finns nationella mål för verksamheten reglerade i Lag (2003:778) om 

skydd mot olyckor. 

I förbundets Handlingsprogram för skydd mot olyckor, 2012-2015, finns 

lokala verksamhetsmål: 

5.5.2 Måluppfyllelse 

Prognosen är att verksamhetsmålen kommer att ha en uppfyllnadsgrad på 75 

% vid årets slut. Anledningen till att måluppfyllelsen inte är tillfredsställande 

beror främst på resursbrist i form av att vakanser efter pensionsavgångar inte 

har tillsats samt sjukskrivningar.  

5.5.3 Förändringsarbete 

Under 2014 genomfördes en medarbetarundersökning som pekade på flera 

förbättringsområden. Under det innevarande året har arbetet med att förbättra 

verksamheten och arbetsmiljön, enligt de synpunkter som togs upp i 

undersökningen, påbörjats. Alla medarbetare på heltid och representanter från 

beredskapsorganisationen har deltagit i utbildningen Förtroendefullt 

samarbete. Individuella samtal genomförs med all personal inom 
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heltidsorganisationen och en handlingsplan för det fortsatta arbetet har tagits 

fram. 

Handlingsprogram 
Kommunen ska enligt lagstiftningen anta ett handlingsprogram under varje 

mandatperiod som beskriver kommunens verksamhet och tänkta utveckling 

inom både räddningstjänst och det olycksförebyggande arbetet de kommande 

fyra åren. Under 2015 arbetas ett nytt handlingsprogram fram och mål för 

verksamheten fyra år framåt kommer att antas av direktionen. En förhoppning 

är att räddningstjänstens olycksförebyggande verksamhet kan integreras mer 

med den övriga kommunverksamhetens förebyggande-, säkerhets- och 

trygghetsskapande arbete. 

5.5.4 Extern verksamhet 

Räddningstjänsten utför nu kontroller och service på handbrandsläckare åt 

kommunverksamheterna i Härnösand och Sollefteå. Detta kommer att 

påbörjas i Kramfors 2016. 

Tillsynsverksamheten har i år inriktats på skolor, förskolor och asylboenden. 

Hittills har 113 tillsyner utförts. 

Under året har 2 850 personer erhållit utbildning genom räddningstjänstens 

försorg. Utöver detta har allmänheten delgivits information om främst 

brandsäkerhet i samband med olika informationsinsatser. 

5.5.5 Räddningstjänstverksamhet 

Antalet uppdrag är även i år betydligt fler än genomsnittet de senaste 10 åren, 

men har dock minskat med drygt 10 % jämfört med föregående år. Detta 

beror främst på att det varit en sämre sommar med färre antal skogsbränder 

och färre gräsbränder under våren. I väntan på ambulans (IVPA) är ett 

uppdrag som har ökat de senaste åren och är för andra året i rad det vanligaste 

uppdraget och utgör nästan 25 % av alla insatser. 

Den ökning av trafikolyckor som skedde förra året verkar bestå och för årets 

åtta första månader är antalet högre än någonsin. 

Det har hittills under året inte varit någon enskild större insats som fått 

konsekvenser för ekonomin.  

Olyckstyp / År 2015 2014 2013 2012 2011 

Brand i byggnad 80 81 75 76 77 

Brand ej i byggnad 118 172 83 80 88 

Trafikolycka 122 119 71 84 58 

Utsläpp av farligt ämne 26 28 19 21 16 

Drunkning-/tillbud 1 6 4 3 3 

Automatlarm, ej brand/gas 166 173 163 107 131 

I väntan på ambulans 208 239 135 112 101 

Övriga uppdrag 163 196 166 145 144 

Totalt 884 1014 716 628 618 
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5.5.6 Medarbetare 

Inom Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen finns det totalt 225 personer 

anställda, varav 67 inom heltidsorganisationen och 156 inom 

beredskapsorganisationen. Av 225 anställda är 10 % kvinnor. 

5.5.7 Ekonomi 

Räddningstjänsten Resultat (tkr) 
jan-aug 

Resultat (tkr) 
Helår 

2011 853 - 685 
2012 838 2 474 
2013 224 -832 
2014 782 1 939 
2015 1 831  450 
 

Resultat 
(tkr) 
Jan-Aug  
2014 

Resultat 
(tkr) Jan-
Aug 2015 

Budget 
(tkr) helår 

Prognos (tkr) 
helår 

Avvikelse (tkr) 
helår 

782 1831 7 450 443 

 

Delårsredovisning (tkr)   Utfall T2 
2014 

Utfall T2 2015 

Intäkter     50313 51933 

Kostnader     -47322 -47557 

Avskrivningar     -2083 -2288 

Resultat T2     908 2088 

Finansiella intäkter   67 1 

Finansiella kostnader   -193 -258 

Resultat T2 efter finansiella poster 782 1831 

 

Under 2015 infördes en ny kontoplan och alltså en del förändringar vad gäller 

budgetposter. Orsaken till det positiva delårsresultatet kan dels förklaras med 

att vi under årets åtta första månader haft mer intäkter än vad vi budgeterat 

för, dels att kostnaderna för arbetskraft varit lägre än beräknat. Detta beror i 

sin tur bl.a. på att det fortfarande finns vakanser efter pensionsavgångar, det 

faktum att deltidsorganisationen under dessa åtta månader inte erhållit någon 

löneökning samt semesterlöneskulden. Att kostnaderna för avskrivningar 

blivit lägre än budgeterat bidrar också till det positiva resultatet. 

2014 var resultatet per 31 augusti +782 tkr. Vid årets slut redovisades då ett 

resultat på + 1,9 Mkr av vilka 1,3 Mkr var återbetalningar från Fora. 

Prognosen för helårsresultatet 2015 är +450tkr. 

 

 




