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1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet

”Ambition is critical…”
Förra året uttryckte den politiska majoriteten en tydlig ambition för 
Kramfors kommun – ett befolkningsmål på minst 20 000 invånare till 2031. 
Inspirerade av det ökade antalet invånare år 2016 såg vi möjligheterna och 
det stärkte våra ambitioner. En strategisk samverkan med näringslivet och 
regional/nationell nivå som bidrar till fler företag och arbetstillfällen, bättre 
kommunikationer, fler invånare, nya bostäder och bättre 
utbildningsmöjligheter. Detta för att stärka vår egen handlingskraft och 
säkerställa välfärden – skolan och omsorgen.
Vi befinner oss nu i en situation som allvarligt hotar dessa ambitioner. 
Oroväckande kostnadsökningar och prognostiserade budgetunderskott kräver 
åtgärder som riskerar flytta fokus bort från utveckling. Vi måste därför visa 
handlingskraft för att på sikt säkerställa välfärden. Om man bryr sig om 
välfärden så bryr man sig också om att ha ordning och reda i ekonomin.
För att säkerställa vårt framtida handlingsutrymme måste all kommunal 
verksamhet genomlysas. På kort sikt handlar det om att dra åt skruvarna, 
minska utflödet och flytta fram planerade investeringar. På lång sikt handlar 
det om att se över styrformer och att bli mer kostnadseffektiva. Gör vi rätt 
saker på rätt sätt för kommunens invånare – i hela vår kommun?
För att öka tilliten till den offentliga sektorn måste frågan om delaktighet och 
ansvarighet tydliggöras. Gränsdragningen mellan privat och offentlig sektor 
blir här avgörande för vår möjlighet att stärka förtroendet för exempelvis 
kommunens skolverksamhet och äldreomsorg. 

Med tanke på välfärdens framtida utmaningar måste vi redan nu reflektera 
över den offentliga sektorns utbud och service. Hur kommer den tekniska 
utvecklingen att förändra arbetets innehåll, ledning och organisering? Vilka 
krav ställer detta på vår personalpolitik, kompetensen hos våra chefer och 
vår styrmodell? Och hur säkerställer vi en lagstyrd och kvalitetssäkrad 
välfärd i hela kommunen?

Fyra år efter Stefan Löfvéns senaste regeringsförklaring tar nu Kramfors 
kommun de första stegen bort från New Public Management. I vår 
förändrade styrmodell, med bl. a. fyra relevanta perspektiv, säger vi att 
styrningen ska vara enkel, tydlig och baserad på tillit. Vi strävar efter en mer 
tillitsbaserad styrning. 

Efter det senaste valet har vi en ny majoritet i Kramfors kommun men, vi har 
fortsatt höga ambitioner. Vi vägrar underordna oss vår utsatta situation. 
Fjolårets befolkningsmål med tillhörande plan för att stärka vår 
handlingskraft ligger fast. Vi tar vårt ansvar i det fortsatta arbetet med att 
stärka Kramfors kommun – arbete, bostäder, utbildning och 
kommunikationer. Och vår gemensamma välfärd.  
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Vi vill fortsatt bidra till service och utveckling i hela vår kommun
- Kollektivtrafik som binder samman våra tätorter
- Bygga ut förskoleverksamheter
- Minska klyftorna mellan människor och olika kommundelar
- Utveckla den sociala ekonomin och den sociala inkluderingen
- Verka för fler attraktiva boendemiljöer – särskilt för seniorer
- Prioritera våra konkurrensfördelar – destination Höga Kusten och 

infrastrukturens potentialer

Vi tror på Kramfors och att vi kan fortsätta utveckla vår kommun.

Jan Sahlén 

Kommunstyrelsens ordförande

Vårt fortsatta samhällsbygge ska präglas av höga ambitioner och 
kvalitetskrav när det gäller hållbarhet, jämställdhet och kultur. 
Ambitioner som ska forma en kreativ, solidarisk och modern framtid
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2 Organisation

Schemat visar organisation per 2018-12-31
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Fem år i sammandrag
Prognos Budget

2015 2016 2017 2018 2019
Allmänt
Antal invånare per 
31/12

18 359 18 681 18 610 18 424 18 240

Kommunalskatt 23,14 23,14 23,14 23,14 23,14

Landstingsskatt 10,69 11,29 11,29 11,29 11,29

Resultat

Skatteintäkter, 
generella statsbidrag, 
tkr

1 094 173 1 127 752 1 215 343 1 200 463 1 209 410

Verksamhetens 
nettokostnader, tkr

-1 069 203 -1 114 734 -1 183 734 -1 244 085 -1 207 911

Finansnetto, tkr -2 941 152 42 800 0

Årets resultat, tkr 22 030 13 170 31 651 -42 822 1 500

Balans per 31/12

Nettoinvesteringar, 
tkr

30 605 58 464 55 917 67 887 49 000

Låneskuld, tkr 87 872 87 872 87 872 127 872 127 872

Likvida medel, tkr 160 243 171 482 161 801 133 940 132 143

Pensionsåtagande 
intjänat före 1998, tkr

626 226 612 372 601 033 586 921 577 281
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Fördelning av budget 2019 (tkr) 

Fördelning av budget 
2019 (tkr)

Tkr Procent

Välfärdsnämnden 505 129 44%

Bildningsnämnden 418 894 37%

Produktionsnämnden 21 693 2%

Överförmyndarnämnden 3 404 0%

Revision 1 528 0%

Kommunstyrelse 185 593 16%

1 136 241 100%

Välfärdsnämnden
 505 129

 44%

Bildningsnämnden
 418 894

 37%

Produktionsnämnden
 21 693

 2%

Överförmyndarnämnden
 3 404

 0%

Revision
 1 528

 0%

Kommunstyrelse
 185 593

 16%

Välfärdsnämnden Bildningsnämnden Produktionsnämnden

Överförmyndarnämnden Revision Kommunstyrelse
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3 Styrmodell
Kramfors kommuns styrmodell består av två grundstenar: kvalitetsstyrning 
och målstyrning. 

Kvalitetsstyrningen handlar om hur kommunen genomför sina grunduppdrag 
och i vilken grad kommunen lever upp till kommuninvånarnas krav på 
kvalitet i kommunal service och tjänster.  

Målstyrning hjälper organisationen att lyfta blicken och samla kraft för att 
fokusera på långsiktiga mål och skapa verksamhetsutveckling.

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

Ett exempel på detta är olika styrande program som antagits av 
kommunfullmäktige eller i olika nämnder. Programmen anger färdriktningen 
för hur organisationen ska arbeta inom vissa områden och kan även peka ut 
områden som verksamheterna ska ta hänsyn till i sitt kontinuerliga arbete. 
Liknande dokument är exempelvis översiktsplanen och det personalpolitiska 
programmet. Även om dessa dokument inte ingår i målstyrningen, har de en 
viktig uppgift eftersom de leder kommunens arbete så att målen uppfylls. 

Kvalitetsstyrning förutsätter att respektive verksamhet identifierar och följer 
upp viktiga aspekter på kvalitet. Det kan handla om rättsäkerhet, om olika 
typer av resultat, hur brister identifieras och rättas till, vad brukarna/eleverna 
tycker om omsorgen/skolan eller hur kommunens kostnader och kvalitet står 
sig i jämförelser med andra.

3.1.1 Prioriterade områden i kvalitetsstyrningen
Den politiska ledningen vill de kommande åren särskilt prioritera arbete 
inom områdena hållbarhet, jämställdhet, kultur och folkhälsa. 

Nämnderna ska ta dessa prioriterade områden med tillhörande styrdokument 
i särskild beaktning när de planerar och genomför sin verksamhet. 

Målstyrning 
Målstyrning är kommunfullmäktiges  verktyg att svara upp till de krav 
kommunallagen ställer om god ekonomisk hushållning. Målstyrningens 
innehåll beskrivs och beslutas årligen i kommunens budget. Resultaten i 
målstyrningen följs upp i kommunens delårsredovisning och årsredovisning.    
Tanken är att en röd tråd ska löpa från visionen och kommunfullmäktiges 
mål ner till enheternas aktiviteter. Det ska alltså finnas en tydlig relation 
mellan det arbete som utförs inom de olika nämnderna, de 
kommunövergripande målen och visionen. 
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3.1.2 Målkedjan

3.1.3 Vision

Tillsammans har vi mod att skapa livskraft – i hela vår kommun
Visionen är det mest övergripande nivån i styrmodellen.  Visionen är en 
önskan om hur det ska vara ett leva, arbeta och besöka Kramfors kommun i 
framtiden. Visionen ska inspirera och vara vägledande för den kommunala 
organisationens färdriktning. Kommunfullmäktige beslutar om visionen.

3.1.4 Perspektiv
Kramfors kommuns målstyrning innehåller fyra perspektiv. Perspektiven är 
strategiska områden som kommunen anser vara extra viktiga att arbeta med 
för att nå fram till visionen.  Perspektiven fastställs av Kommunfullmäktige i 
början av varje mandatperiod. För mandatperioden 2019-2022 gäller 
följande perspektiv:

 Kramforsbon

 Samhällsutveckling

 Medarbetare 

 Ekonomi

Kommunfullmäktige beslutar om kommunövergripande mål till varje 
perspektiv. Målen följs upp genom ett antal indikatorer.  Indikatorerna är 
underlag för utvärderingen av om kommunen når sina mål eller inte.

Varje indikator redovisas med de värden som indikatorn uppnått i de två 
senast genomförda mätningarna. Eftersom målvärdet för innevarande år inte 
är publicerat än, redovisas värden från föregående år och året innan det. 
Vissa mätningar görs inte varje år i kommunen och dessa redovisas därför 
enbart från de år som mätning har genomförts. Utifrån tidigare uppnådda 
nivåer, sätts ett målvärde för kommande budgetår.  

Respektive nämnd tar fram mål med koppling till de kommunövergripande 
perspektiv och mål som beslutats i budgetdokumentet. Nämndens mål och 
indikatorer fastställs i en verksamhetsplan.
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Uppföljning
För att uppnå kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning, ska 
minst hälften av indikatorerna nå upp till sina angivna målvärden. Dessutom 
ska målet för nettokostnader alltid uppnås. Kommunstyrelsen och 
nämnderna ska upprätta en verksamhetsplan med nämndspecifika mål, 
indikatorer och fördelning av rambudgeten.

Tillitbaserad styrning
Organisationer styrs inte bara av modeller och dokument. Styrningen 
påverkas också av organisationskultur, värderingar och attityder. 

Kramfors kommun strävar efter enkel och tydlig styrning, baserad på tillit.  
Medarbetarna, professionen, som dagligen möter våra invånare och brukare, 
har den största insikten i hur verksamheten kan skötas på bästa sätt. Därför 
ska vi sträva efter en mindre detaljinriktad styrning. Styrningen i Kramfors 
ska präglas av tillit och förtroende till den enskilde medarbetaren och 
förtroende för professionernas verksamhetsnära kunskap och erfarenhet. 



Kramfors kommun
Datum
2018-11-07

     
KS 2018/668

Sida
11(27)

Perspektiv, kommunövergripande mål och indikatorer 2019

Kramforsbon
Perspektivet innehåller mål 
som handlar om dialog och 
samverkan mellan kommun 
och invånare. 

Dialog och samverkan är viktiga 
delar i samhällsbygget och 
bidrar till ökat engagemang och 
delaktighet. 

Kommunen arbetar för hög 
tillgänglighet och god kvalitet.

Invånarnas intressen tas tillvara så att de upplever fördelar med att bo, växa upp, utbilda 
sig och åldras i Kramfors kommun.

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

Indikator: Hur nöjd är du med den insyn och inflytande invånarna har över 
kommunens beslut och verksamheter. Medborgarundersökning (Nöjd-Inflytande-
Index 0-100). 

2012 2015 Målvärde 2019
33 37 39

Indikator: Hur nöjd är du med möjligheten till påverkan invånarna har på 
kommunens beslut och verksamheter. Medborgarundersökning (betyget 
påverkan i Nöjd-Inflytande-Index 0-100). 

2012 2015 Målvärde 2019
32 35 37

2. Kommunen ska ha ett gott bemötande och en god tillgänglighet.

Indikator: Andel som ringer kommunen med en enkel fråga och anser att de får 
ett gott bemötande. (Telefoni- och epostundersökning.)

2016 2017 Målvärde 2019
83 % 92 % 90 %

3. Barn, elever och studerande ska ha goda förutsättningar för att få en bra 
utbildning och en trygg skolgång med hög måluppfyllelse.

Indikator: Andel elever som fullföljer sin gymnasieutbildning inom 4 år. 
2016 2017 Målvärde 2019
70 % 64 % 70 %

Indikator: Andel elever i årskurs 3 som når Skolverkets kravnivåer i de 
nationella proven i svenska, svenska 2 och matematik. 

2016 2017 Målvärde 2019
61 % 67 % 70 %
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4. Kramfors kommun ska erbjuda en trygg och god omsorg med hög grad av 
delaktighet, med god kvalitet, för alla äldre och människor med 
funktionsnedsättning.

Indikator: Andel brukare som är nöjda med den hemtjänst de får. 
2016 2017 Målvärde 2019
87 % 93 % 90 %

Indikator: Andel brukare som tycker att beslutet de fått om sin hemtjänst är 
anpassat efter deras behov.

2016 2017 Målvärde 2019
73 % 81 % 80 %

1. Kramfors ska vara en hållbar kommun 

Indikator: Andel inköpta ekologiska livsmedel. 
2016 2017 Målvärde 2019
27 % 30 % 32 %

Indikator: Andel miljöbilar av kommunorganisationens totala antal bilar.   
2016 2017 Målvärde 2019
 29 % 25 % 29 %

2. Kramfors upplevs som välkomnande och tryggt 

Indikator: Andelen äldre som har hemtjänst som känner sig trygga. 
2016 2017 Målvärde 2019
87 % 88 % 90 %

Indikator: Andel elever i årskurs 9 som känner sig trygga i skolan. 
2016 2017 Målvärde 2019
83 % - 90 %

Samhällsutveckling

Perspektivet innehåller mål 
som handlar om social, 
ekologisk och ekonomisk 
hållbarhet

Kommunen arbetar för en 
god livsmiljö och ett 
tillgängligt samhälle för alla. 

Kommunen samarbetar med företag och andra aktörer för att skapa hållbar 
tillväxt. 
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3. Kramfors ska ha ett starkt näringsliv 

Indikator: Företagens betyg på kommunens service (1-5)
2016 2017 Målvärde 2019
3,01 3,16 > 3

4. Kramfors ska erbjuda goda boendemöjligheter 

Indikator: Vad tycker invånarna om boendemöjligheterna i kommunen. 
Medborgarundersökning (Nöjd-Region-Index 0-100) 

2012 2015 Målvärde 2019
61 56 61

Medarbetare 

Perspektivet innehåller mål som 
handlar om kommunens 
medarbetare och kommunens 
roll som arbetsgivare.  

Kramfors kommun ska vara en 
attraktiv arbetsgivare med delaktiga 
medarbetare som är stolta över 
sina uppdrag, tar samhällsansvar 
och är professionella i sin  
yrkesutövning.
 

1. Kramfors kommun upplevs som en attraktiv arbetsgivare

Indikator: Medarbetarnas bedömning av sin egen motivation i 
medarbetarundersökningen. Index 0-100.

2016 2017 Målvärde 2019
80 81 80

Indikator: Medarbetarnas bedömning av närmaste chef i 
medarbetarundersökningen. Index 0-100.

2016 2017 Målvärde 2019
77 79 80

Indikator: Medarbetarnas bedömning av styrningen i 
medarbetarundersökningen. Index 0-100.

2016 2017 Målvärde 2019
79 81 80

2. Kramfors kommun har en arbetsmiljö som främjar god hälsa

Indikator: Sjukfrånvaro i procent av arbetstid
2016 2017 Målvärde 2019
7,5 % 7,6 %                                           < 7 % 
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Ekonomi 

Perspektivet innehåller mål som 
handlar om ekonomi i balans.

Kramfors kommun ska ha en ekonomi 
i balans, ett effektivt resursutnyttjande 
och en handlingsberedskap för 
framtiden.

1. Kramfors kommun har en tydlig ekonomistyrning och god kontroll. 

Indikator: Resultatet av verksamheternas nettokostnader ska uppgå till 1,1 %.  
2016 2017 Målvärde 2019

1,2 2,7 1,1

Indikator: Skuldbördan per invånare ska inte överstiga 100 000 kronor. 
2016 2017 Målvärde 2019

82 034 79 287 < 100 000

Indikator: Budgetavvikelsen ska vara positiv, noll eller bättre.
2016 2017 Målvärde 2019

Ja Ja Ja
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4 Ekonomiska ramar till nämnderna

Driftbudget (tkr) Kostnader Intäkter Nettokostnad Not

Välfärdsnämnden 670 102 164 973 505 129 1)
Bildningsnämnden 499 607 80 713 418 894 2)
Produktionsnämnden 171 838 150 145 21 693 3)
Överförmyndarnämnden 3 548 144 3 404 4)
Revisionen 1 528 0 1 528 5)
Kommunstyrelse 270 203 84 610 185 593 6)
Summa verksamheter  1 616 826 480 585 1 136 241

Finansförvaltning 34 152 7)
Avskrivningar 38 959 8)
Jämförelsestörande poster -1 441

Verksamhetens nettokostnad 1 207 911

1) Bas
Ram 2018 523 177
Tillskott ändrat po-pålägg 2019 2 701
Avdrag ändrad intern ränta kapitalkostnader -102
Omföring verksamhet till BKU -20 305
Omföring verksamhet till KS -343
Välfärdsnämnd ny ram 2019 505 129

2) Bku
Ram 2018 397 075
Tillskott ändrat po-pålägg 2019 1 624
Avdrag ändrad intern ränta kapitalkostnader -110
Omföring verksamhet från BAS 20 305
Bildningsnämnd ny ram 2019 418 894

3) Produktionsnämnd
Ram 2018 0
Omföring verksamhet från Ks (Tekniska) 21 257
Omföring verksamhet från Ks, ny nämnd 436
Produktionsnämnd ny ram 2019 21 693

4) Överförmyndarnämnd
Ram 2018 3 981
Inlagd besparing KF juni 2018 -585
Tillskott ändrat po-pålägg 2019 8
Överförmyndarnämnd ny ram 2019 3 404
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5) Revisionsnämnd
Ram 2018 1 628
Inlagd besparing KF juni 2018 -100
Revisionsnämnd ny ram 2019 1 528

6) Kommunstyrelse
Ram 2018 206 285
Inlagd besparing KF juni 2018 -4 215
Tillskott ändrat po-pålägg 2019 546
Avdrag ändrad intern ränta kapitalkostnader -5 339
Omföring verksamhet från Bas 343
Omföring verksamhet från Miljö o bygg 9 666
Omföring medel för ny nämnd, Produktionsnämnd -436
Omföring verksamhet till Produktionsnämnd (Tekniska) -21 257
Kommunstyrelse ny ram 2019 185 593

7) Finansförvaltning exklusive jmf störande
Ram 2019 27 532
Förändring pensionsprognos 4 977
Ändrat po-pålägg 2019 från 38,46 till 39,17% -4 934
Ändrad intern ränta kapitalkostnader 5 550
Övriga förändringar finansförvaltning 1 027
Finansförvaltning ny ram 2019 34 152

8) Avskrivningar
Ram 2019 42 201
Förändring avskrivningar, ny beräkning gjord 2018-10-25 -3 243
Avskrivningar ny ram 2019 38 959
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5 Investeringar
Investeringsutrymmet bestäms ytterst av det skuldtak som långivaren 

Kommuninvest har satt för kommunen. Skuldtaket uttrycks som total skuld 
för hela kommunkoncernen utslaget per invånare. Från skulderna avräknas 

banktillgodohavanden. Även pensionsåtaganden intjänade före 1998 räknas 
in bland skulderna. Kommunens egna finansiella mål sätter snävare gränser 
än vad som ges av skuldtaket. Driftskostnaderna för investeringarna ska 
rymmas inom resultatmålet. 

Skuldtaket får som konsekvens att det begränsar det samlade 
investeringsutrymmet för hela kommunkoncernen. Alla bolag och 
kommunen måste hålla sig inom denna ram. Om den begränsningen inte 
fanns skulle ett enskilt bolag kunna fatta beslut som gjorde att skuldtaket 
överskreds. Eftersom skuldtaket sätts per invånare beror utvecklingen inte 
bara på kommunkoncernens resultat och investeringsnivå utan även på 
befolkningsutvecklingen. 

I planeringsförutsättningarna begränsades kommunens investeringar till 38 
miljoner. Krambos investeringar begränsades till 38 miljoner. För övriga 
bolag och förbund i kommunkoncernen begränsades investeringarna till 
varje bolags kassaflöde det vill säga resultat plus avskrivningar. När 
kommunen i sin budget beslutar att ett bolag ska genomföra investeringar via 
sitt eget kassaflöde innebär det också ett krav att bolaget inte får minska sin 
likviditet annat än för att minska sina skulder. 

Varje bolag och förbund bestämmer själva vilka investeringar som ska 
genomföras inom sin ram. För bostadsbolaget Krambo är situationen lite 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. 

För att tydliggöra processen föreslås 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. En konsekvens av denna 
ordning är att Krambo efter varje årsskifte ska presentera ett underlag med 
förslag till tilläggsbudgetering av projekt som inte är slutförda. 
Tilläggsbudgeten ska beslutas av kommunstyrelsen.
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Kommunens egna investeringar summerar till 49 000 tkr i budgetförslaget. 
Det är något högre än den önskade nivån i förhållande till budgeterat 
resultat. Beslut om ombyggnation av ridskolan som togs föregående år har 
inte gjort det möjligt att lägga nivån lägre än så 2019.

Krambo ska enligt budgetförslaget investera totalt 93 638 tkr. Av den 
summan är 55 000 tkr vikta för nya bostäder och en ny gruppbostad för 
BAS-förvaltningens omsorgsverksamhet. Därutöver ska Krambo investera 5 
240 tkr i BAS-förvaltningens verksamhetslokaler, 7 493 tkr i BKU-
förvaltningens verksamhetslokaler. Det ger ett utrymme för Krambos övriga 
investeringar på 25 905 tkr.

I text och tabell nedan följer en specifikation av Krambos investeringar i 
kommunens verksamhetslokaler och kommunens egna investeringar. 
Investerings specifikationen är sorterad utifrån organisationen 2018. Utan att 
någon förändring görs på de totala beloppen så kommer specifikationen 
omfördelas utifrån den organisation som kommunen och 
kommunkoncernbolagen kommer ha under 2019.

Investeringar 2019 (tkr)
Kramfors kommun, koncernen

Krambo investeringar i inventarier 1 405
Krambo investeringar i egna fastigheter, befintliga 24 500

Krambo investering i nya bostäder 42 500

Krambo investeringar i kommunens 
verksamhetslokaler 25 233

Kramfors kommun 49 000

Övriga koncernenheter mot eget kassaflöde



Kramfors kommun
Datum
2018-11-07

     
KS 2018/668

Sida
19(27)

Investeringar 2019 (tkr)
Krambo investeringar i kommunens verksamhetslokaler
Välfärdsnämnden  
Vallen lärcenter 500

Ny gruppbostad 12 500

Investeringsreserv 4 740
Summa 17 740
  
Bildningsnämnden  
Utredning av Kramforsskolan 300

Busskur Kramforsskolan 200

Projektering Ullångers förskola 300

Kosten: Grämesta-, HK- och Gudmundråskolan 2 050

Investeringsreserv 4 643
Summa 7 493

Totalt 25 233

Investeringar 2019 (tkr)
Kramfors kommun
Bistånd-, arbetsmarknads- och social servicenämnden 1 800
Barn-, Kultur- och utbildningsnämnden 1 800
Kommunstyrelsen/Produktionsnämnden 45 400
Summa 49 000
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Investeringar 2019 (tkr)
Kommunstyrelsen/Produktionsnämnden
Datorer byte vart 4:e år 2 000
Skrivare 750
Övriga IT-investeringar  1 300
Maskiner och inventarier, Stöd & service, gemensamt 450
Investeringsreserv 200
Kost, byte köksutrustning 150
Ådalshallen, gymnastikutrustning 150
Bollstahallen, gymnastikutrustning 150
Ridskolan, varmbonad byggnad 11 300
Flogstabadet, renovering servicehus 250
Turism informationstavlor 400
Kramfors IP, maskiner 200
Latbergshallen, förångare 1 000
Yttertak kupol 500
Markförvärv 100
Höga Kusten Airport, målning terminalbyggnad 600
Ombyggnad och beläggning av gator och vägar 3 000
Gång- och cykelvägar, trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder 200
Parker och planteringar 50
Parktraktor 1 000
Renovering av lekplatser Kramforsån 450
Gågatan Limsta 500
Hagaparken inklusive VA åtgärder 1 500
Upprustning rännstensbrunnar 350
Gumåsvägen 2 800
Omläggning och sanering VA-ledningar 3 000
Styr och övervakning ledningsnät 1 000
Avloppspumpstationer ombyggnad 1 150
Komplettering mindre avloppsanläggningar 500
Klockestrand ARV 700
Ullånger ARV 700
Angsta VV, nu intagsledning 1 000
Nylands avloppreningsverk 2 000
ÅVC Höga Kusten 4 000
Högberget etapp 4 2 000
Summa 45 400
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6 Resultatbudget (tkr)
Prognos Budget Plan Plan

2018 2019 2020 2021

Verksamhetens intäkter   476 693 480 585 480 585 480 585
Verksamhetens kostnader   -1 683 175 -1 650 978 -1 685 871 -1 716 302
Avskrivningar -39 044 -38 959 -39 000 -39 000
Jämförelsestörande poster 1 441 1 441 1 441 1 441
Verksamhetens nettokostnader -1 244 085 -1 207 911 -1 242 845 -1 273 276

Skatteintäkter 841 880 855 199 875 769 888 851
Generella statsbidrag netto 358 583 354 211 356 886 371 587
Finansiella intäkter 5 800 5 200 5 200 5 200
Finansiella kostnader -5 000 -5 200 -5 100 -6 000
Resultat före extraordinära
poster -42 822 1 500 -10 090 -13 638

Inlagda besparingar 25 000 29 000

Årets Resultat -42 822 1 500 14 910 15 362
Andel av verksamhetens nettokostnad -3,6% 0,0% 1,1% 1,1%
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7 Betalningsbudget (tkr)

Prognos Budget Plan Plan
2018 2019 2020 2021

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Inbetalningar till verksamheten 476 693 480 585 480 585 480 585
Utbetalningar från verksamheten -1 675 555 -1 642 792 -1 650 362 -1 679 124
Verksamhetens nettobetalningar -1 198 862 -1 162 207 -1 169 777 -1 198 539
Inbetalda skatter/ generella bidrag 2) 1 198 088 1 209 410 1 232 655 1 260 438
Finansiella inbetalningar 5 800 5 200 5 200 5 200
Finansiella utbetalningar -5 000 -5 200 -5 100 -6 000
1. Verksamhetsnetto 26 47 203 62 978 61 099

INVESTERINGAR 1)
Utbetalningar inköp materiella tillgångar -67 887 -49 000 -39 000 -39 000
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 -67 887 -49 000 -39 000 -39 000

FINANSIERING
Utlåning

Utlåning/ökning långfristiga fordringar
Återbetald utlåning

Upplåning
Långfristig upplåning 40 000
Amortering 
Kortfristig upplåning
Amortering
Övrig finansiering
3. Finansieringsnetto 40 000 0 0 0

 Förändring av likvida medel (1+2+3) -27 861 -1 797 23 978 22 099
1) Alla beslutade investeringar före 2019 års budget antas utföras under 
2018
   Detta antagande görs för att effekten av beslut i budget 2019 ska framgå tydligt under budgetåret 
2019 
2) Likviditetseffekten för skatter och statsbidrag skiljer sig från resultateffekten genom 
slutavräkningar
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8 Balansbudget (tkr)
Utfall Prognos Budget Plan Plan

2017 2018 2019 2020 2021
31-dec 31-dec

Tillgångar
Anläggningstillgångar
 - Mark, byggnader o tekniska 
anläggningar 521 181 550 024 560 066 560 066 560 066
 - Maskiner och inventarier 33 928 34 000 34 000 34 000 34 000
 - Finansiella anläggningstillgångar 79 758 79 758 79 758 79 758 79 758
Summa anläggningstillgångar 634 867 663 782 673 824 673 824 673 824

Omsättningstillgångar
 - Förråd, exploateringsfast 5 066 5 000 5 000 5 000 5 000
 - Kortfristiga fordringar 117 530 118 000 118 000 118 000 118 000
 - Kassa och bank 161 801 133 940 132 143 156 121 178 220
Summa omsättningstillgångar 284 397 256 940 255 143 279 121 301 220

Summa tillgångar 919 264 920 722 928 966 952 945 975 044

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital 380 346 337 524 339 023 353 933 369 295
    därav resultat 31 651 -42 822 1 500 14 910 15 362

Avsättningar
 - Avsättningar för pensioner 73 792 76 912 84 098 93 607 100 785
 - Andra avsättningar 40 634 45 134 46 134 47 134 48 134
Summa avsättningar 114 425 122 046 130 231 140 741 148 919

Skulder
 - Långfristiga skulder 132 435 166 865 161 294 155 724 150 154
 - Kortfristiga skulder 292 058 294 288 298 417 302 547 306 676
Summa skulder 424 493 461 153 459 711 458 271 456 830

Summa Eget kapital, 919 264 920 722 928 966 952 945 975 044
avsättningar och skulder

Poster inom linjer
Pensionsåtaganden före 1998 1) 601 033 586 921 577 281 566 336 558 147
Därav täckt i pensionsstiftelsen -149 000 -149 000 -149 000 -149 000 -149 000
Borgensåtaganden 858 099 920 765 986 765 986 765 986 765
Total skuldbörda 1 849 050 1 941 884 2 004 988 2 003 112 2 001 660
1) Enl KPA-prognos från 2018-08-21
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9 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 kommunen klarat balanskravet alla år från och med 
2002 och framåt. Detta bedöms dock att brytas 2018, då de ekonomiska 
prognoserna för 2018 indikerar ett stort underskott. Kommunens nämnder 
har sedan 2017 ett uppdrag att ta fram, och genomföra, handlingsplaner för 
att bedriva verksamheten inom befintliga ramar. För den framtida 
ekonomiska situationen är det en central faktor att nämnderna inrymmer 
verksamheten inom budgetramarna.

Under de sista åren har ekonomin påverkats kraftigt av det stora 
asylmottagandet i kommunen. Kommunen har erhållit stora bidrag för 
ensamkommande barn och skolgång för asylsökande. Genom en effektiv 
organisation kunde delar av bidraget användas till andra 
resursförstärkningar. Nu vänder det som en följd av det minskade 
asylmottagandet i landet. Nedgången väntas bli snabb, och utmaningen med 
att genomföra nödvändiga kostnadsminskningar i samma takt är stor. 

Budgeten grundar sig på den prognos Sveriges Kommuner och Landsting, 
SKL gjorde i oktober 2018. I den förutspås en BNP-utveckling på 2,8 % för 
2018 och 2,1 % för 2019. Samtidigt väntas löneutvecklingen sakta ta fart 
från 2,7 % 2017 till 2,8 % 2018 och 3,1 % 2019.

För Kramfors del innebär ovanstående att skatt och statsbidrag ökar med ca 9 
mkr 2019 jämfört med prognosen för 2018. Det är ett ovanligt lågt 
resurstillskott på 0,1 %. Orsakerna till detta är flera. Skatteunderlaget ökar i 
något långsammare takt, antalet invånare minskar och utfallet i 
utjämningssystemet för verksamhet som styrs av Lag om Särskild stöd och 
service, LSS blir markant lägre. Till det ska läggas nedtrappningen av 
utfallet då de så kallade välfärdsmiljarderna omfördelas till mer 
befolkningsrika kommuner. För 2020 beräknas ökningen vara 23 mkr (1,9 
%) och för 2021 bedöms tillskottet uppgå till 28 mkr (2,3 %). 

SKL tecknar en bekymmersam bild av utvecklingen för kommunsektorn. 
Den demografiska utvecklingen bedöms framöver medföra svårigheter 
gällande såväl finansiering och rekrytering. Behoven och kostnaderna för 
välfärdstjänster förutses öka betydligt mer än skatteunderlaget. Både antalet 
äldre och antalet barn och unga ökar mycket mer än antalet i arbetsför ålder. 
För att motverka gapet mellan utvecklingsnivån på kostnader och 
skatteunderlaget, och klara en ekonomi i balans, kommer det framöver 
ständigt krävas löpande effektiviseringar.  

Det är svårare än vanligt att göra en befolkningsprognos främst beroende på 
utvecklingen avseende asylsökande. Vi vet inte svaret utan kan bara göra 
antaganden. Budgeten bygger på att befolkningsutvecklingen följer den trend 
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som rått senast tiden och att den historiskt långsiktiga 
befolkningsminskningen fortsätter.

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 %
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Prognos Budget Plan Plan
+10,5 +38,2 +31,7 -42,8 +1,5 +14,9 +15,4
+1,0 % +3,5 % +2,6 % -3,6 % +0,0 % +1,1 % +1,1 %
Resultatet är exklusive jämförelsestörande poster. 

Den nominella skulden per invånare får inte vara större än 100 000 
kr/invånare

2018
Prognos

2019
Budget

2020
Plan

2021
Plan

95.058 99.916 101.043 102.101

Med planerade investeringar och de antaganden som görs för 
befolkningsutveckling och resultat kommer skulden 2019 att ligga under 
taket enligt målet. Under planperioden beräknas målet ej uppnås.   

Övriga finansiella nyckeltal, upplysningar och 
beräkningsförutsättningar 

Soliditet exklusive pensionsåtagande före -98.
2006 2016 2017 2018

Prognos
2019
Budget

2020
Plan

2021
Plan

41 % 38 % 41 % 37 % 36 % 37 % 38 %
Den redovisade soliditeten förbättras något sett över planperioden. 

Soliditet inklusive pensionsåtagande före -98.
2006 2016 2017 2018

Prognos
2019
Budget

2020
Plan

2021
Plan

- 27 % - 11 % - 7 % - 10 % - 9 % -6 % -4 %

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.
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Soliditeten inklusive pensionsåtagandet förbättras under planperioden. 
Jämfört med 2006 är förbättringen avsevärd. Tabellen bygger på den 
prognos KPA lämnade i augusti 2018.

Låneskuld i kommunen
2006 2016 2017 2018 

Prognos
2019
Budget

2020
Plan

2021
Plan

164 87 87 127 127 127 127
Tabellen visar kommunens skuld till kreditinstitut. Nytt lån på 40 Mkr togs av 
Kommuninvest i september 2018.

Invånarantal per den 31/12 respektive år.
2006 2016 2017 2018 

Prognos
2019
Budget

2020
Plan

2021
Plan

19.816 18.681 18.610 18.424 18.240 18.058 17.877
Budgeten baseras på en minskande befolkning de kommande 
åren. Skatten grundar sig på invånarantalet den 1/11. 

Löneutveckling 
2008 2016 2017 2018 

Budget
2019
Budget

2020
Plan

2021
Plan

6,4 % 3,3 % 3,0 % 2,9 %  2,6 % 3,4 % 3,5 %
År 2008 togs med som jämförelseår som exempel på att löneökningarna 
vissa år varit avsevärt högre än de som förutses nu.
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10 Beslut – årsbudget 2019
Kommunfullmäktige beslutade följande

1. Fastställa ramen för revisorernas anslag för granskning av 
kommunens verksamhet samt för lekmannarevision av bolag och 
stiftelser till 1.528.000 kronor. 

2. Fastställa upprättat förslag till drift-, investerings-, resultat-, 
betalnings- och balansbudget för år 2019.

3. Fastställa Krambo AB:s totala investeringsnivå för 2019 till 
93 638 000 kr varav 25 233 000 kr ska investeras i kommunens 
verksamhetslokaler. För de investeringsprojekt som görs i 
kommunens verksamhetslokaler ska beslut tas i kommunstyrelsen 
innan igångsättande. 

4. Uppdra till respektive nämnd att fatta de kompletterande beslut som 
krävs för att komma i den ram som anges i driftbudgeten. 

5. Fastställa utdebiteringen för år 2019 till oförändrat 23,14 kronor per 
skattekrona.

6. Anvisa 17.272.000 kr till kommunfullmäktiges förfogande för 
lönereserv avseende löneökningar 2019.

7. Fastställa maximal låneram för kommunstyrelsen till 140.000.000 kr.

8. Revidera dokument med koppling till den nya styrmodellen.


