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1 Budgetberedningens prioriteringar 

Vi befinner oss nu i en situation som allvarligt hotar våra ambitioner. Vi har 

tidigare konstaterat att oroväckande kostnadsökningar och ett stort 

budgetunderskott kräver åtgärder som riskerar att flytta fokus bort från 

utveckling. Trots genomarbetade och ambitiösa förslag och beslut hos 

ansvariga nämnder kommer vi att leva över våra tillgångar i år och nästa år. 

Detta är inte hållbart. Vi måste därför visa en tydlig handlingskraft för att 

säkerställa den välfärd som vi gemensamt byggt upp i Kramfors. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) har under våren konstaterat att vi 

behöver samla våra krafter för att inge styrka och tydlighet i 

budgetprocessen. Den extraordinära situationen kräver handlingskraft, 

ansvarstagande och inte minst samarbete - det bästa sättet att komma ur 

kommunens svåra ekonomiska situation. Vi har därför lagt våra ideologiska 

skillnader åt sidan en stund, och produkten blir då en budgetram som vi 

gemensamt står bakom. 

Därför kommer budgetberedningen (KSAU) att fortsätta sitt arbete direkt 

efter beslutet i fullmäktige. Parallellt med nämndernas åtgärdsplaner behöver 

budgetberedningen akut arbeta fram en mer verkningsfull styrning för att 

minska utflödet och sänka kostnaderna. Men också hur vi kan bli mer 

kostnadseffektiva genom att se över våra styrformer. Det handlar om att 

hushålla med skattepengarna, att vi gör rätt saker på rätt sätt för kommunens 

invånare. Men också hur vi arbetar för att säkerställa mer skatteintäkter i 

framtiden. 

Det beslut vi tar i fullmäktige är ett beslut om en rambudget där all 

kommunal verksamhet ska inrymmas. Vidare tilldelas nämnderna 

budgetramar för sina respektive verksamheter. Det är budgetberedningens 

ansvar att föreslå storlek och fördelning av dessa ramar och fullmäktige 

beslutar. En förutsättning för att vi ska nå en budget i balans är att 

budgetramarna inte överskrids, det vill säga att respektive nämnd kvitterar 

budgetramen och ansvaret att göra nödvändiga prioriteringar inom sitt 

verksamhetsområde. Vidare att ansvarig chef på motsvarande sätt kvitterar 

sin budget och gör nödvändiga prioriteringar. Budgetdisciplin i alla led. Om 

vi ska hushålla med skattepengarna och säkerställa välfärden behöver vi en 

verkningsfull styrning som inskärper betydelsen av budgetdisciplin och som 

ger konsekvenser när budgetramar överskrids.  

Kramfors kommun har nyligen startat en förändringsresa när det gäller 

modellen för hur vi styr och leder kommunen. Vi vill komma ifrån New 

Public Management och därför strävar vi efter ”att styrningen ska vara enkel, 

tydlig och baserad på tillit” – tillit under ansvar. Vi behöver här gå från ord 

till handling och se hur vi kan minska de administrativa pålagor som 

motverkar ”tillit under ansvar”. Hur kan professionen frigöras för våra 

kärnverksamheter och hur kan minskade administrativa pålagor leda till 

minskad administration och därmed minskade kostnader. Detta blir ett 

viktigt arbete för budgetberedningen inför framtida budgetprocesser.  
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I den utpräglade marknadsekonomi vi lever i är det inte en konkurrensfördel 

att ha svag ekonomi och stora skulder. Vår möjlighet att ingå 

överenskommelser som kan leda till privata investeringar, bostadsbyggande 

och ökad sysselsättning hämmas av vårt begränsade investeringsutrymme 

och vår svaga ekonomi. Vi behöver därför implementera ett nytt finansiellt 

tänkande i budgetprocessen som syftar till att långsiktigt bygga upp en 

finansiell buffert som skyddar vår välfärdssektor mot svängningar i det 

statliga bidragssystemet och möjliggör kommunala investeringar som 

stimulerar tillväxten. 

Budgetförslaget innehåller inga satsningar eller reformer, det ekonomiska 

läget tillåter inte detta. Vad vi däremot vill säga med budgetförslaget är en 

tydlig prioritering av kvalitén i våra kärnverksamheter där vi säkerställer ett 

utbud av tjänster och service runt om i kommunen. Kvalitén inom skola, 

äldreomsorg, bibliotek/biblioteksbuss, näringsliv, social omsorg, vatten, 

avlopp och avfall ska vara likvärdig med andra delar av Sverige.  

Vi vill också säkerställa en fortsatt satsning på insatser som stärker Kramfors 

kommuns attraktivitet. Generellt handlar det om hållbarhet, jämställdhet och 

kultur, men mer specifikt handlar det om hur vi tillsammans med 

nationell/regional nivå, näringslivet och det lokala samhället stimulerar till 

bättre utbildningsmöjligheter, utvecklad kollektivtrafik, moderna bostäder 

och fler arbetstillfällen. Här blir det särskilt viktigt att prioritera våra 

konkurrensfördelar - destination Höga Kusten och infrastrukturens 

potentialer. Med tanke på den demografiska utvecklingen blir det också 

viktigt att hitta nya attraktiva och kostnadseffektiva boendemöjligheter för 

våra seniorer. 

Kommunen må vara den enskilt största arbetsgivaren, men sammantaget 

finns ändå majoriteten av arbetstillfällena inom det privata näringslivet och 

det är också där många av de nya jobben skapas. På motsvarande sätt är de 

investerare som ser dagens och morgondagens konkurrensfördelar viktiga för 

vårt fortsatta samhällsbygge. Därför måste det fortsatt stimuleras. 

Den stora utmaningen i vårt fortsatta samhällsbygge blir att minska klyftorna 

mellan människor och olika kommundelar. Klyftor är en källa till misstro, 

som leder till motsättningar. Därför är det också viktigt att utveckla den 

sociala ekonomin, inkludering och hållbarhet, säkerställa förebyggande 

verksamhet bland barn och ungdomar samt integrationen. 

Vi vill också bidra till fortsatt service och utveckling i hela vår kommun med 

tydligare fokus på vår vision – ”Tillsammans har vi mod att skapa livskraft, i 

hela vår kommun”. Hur vi definierar orden och på vilket sätt vi omsätter 

visionen till handlingskraft avgör om vi kommer att lyckas hushålla med 

skattepengarna. 

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

 

 

  



Kramfors kommun 
Datum 

2019-06-03 
      

KS 2019/146 
Sida 

6(36) 

 

 

Fem år i sammandrag 

 

    Prognos  Budget  

 2016 2017 2018 2019 2020 

Allmänt 
     

Antal invånare per 31/12 18 681 18 610 18 423 18 239 18 056 

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

Landstingsskatt 11,29 11,29 11,29 11,29 11,29 

 
     

Resultat 
     

Skatteintäkter, 
generella statsbidrag, 
tkr 

1 127 752 1 215 343 1 200 155 1 213 516 1 239 665 

Verksamhetens 
nettokostnader, tkr 

-1 114 734 -1 183 734 -1 253 783 -1 266 410 -1 224 165 

Finansnetto, tkr 152 42 1 640 0 -500 

Årets resultat, tkr 13 170 31 651 -51 987 -52 894 15 000 

 
     

Balans per 31/12 
     

Nettoinvesteringar, tkr 58 464 55 917 59 290 62 858 51 050 

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

Likvida medel, tkr 171 482 161 801 153 236 90 799 106 380 

Pensionsåtagande 
intjänat före 1998 

612 372 601 033 533 636 517 555 504 988 
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Fördelning av budget 2020 (tkr) 

 

Fördelning av budget 2020 (tkr) Tkr Procent 

Välfärdsnämnden 508 265 44 % 

Bildningsnämnden 422 005 37 % 

Produktionsnämnden 27 062 2 % 

Överförmyndarnämnden 2 977 0 % 

Revision 1 437 0 % 

Kommunstyrelse 183 557 16 % 

   

 1 145 303 100 % 

 

 

Välfärdsnämnden 508 265 
44%

Bildningsnämnden 422 005 
37%

Produktionsnämnden 
27 062 

2%

Överförmyndarnämnden
2 977 
0%

Revision 1 437 
0%

Kommunstyrelse 183 557 
16%

Välfärdsnämnden Bildningsnämnden Produktionsnämnden

Överförmyndarnämnden Revision Kommunstyrelse
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3 Kommunens styrning  

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. 

3.1.1 Tillitsbaserad 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.  

Styrningen i Kramfors ska präglas av tillit och förtroende till den enskilde 

medarbetaren och förtroende för professionernas verksamhetsnära kunskap 

och erfarenhet. Genom detta arbetssätt ska Kramforsbon vara i fokus och 

helhetssyn uppmuntras.  

Delegationsordningen möjliggör handlingsutrymme och samverkansavtalet 

medbestämmande samtidigt som det finns en tydlighet kring vem som har 

mandat att göra vad. Det ger goda förutsättningar för medarbetarna, 

professionen, att påverka sitt arbete och klara sitt uppdrag i sin strävan mot 

kommunens mål och vision. 

 

3.1.2 Nämndernas planering 

Varje nämnd ska årligen anta en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen ska 

innehålla nämndmål som baseras på de kommunövergripande mål som 

kommunfullmäktige slagit fast i kommunens budget i juni. Till varje 

nämndmål kopplar verksamheterna adekvata aktiviteter och mätetal för att 

bidra till måluppfyllelsen. Nämnderna ska anta sina verksamhetsplaner för 

kommande verksamhetsår senast i november. Verksamhetsplanerna delges 

kommunstyrelsen.   

 

3.1.3 Nämndernas uppföljning  

Varje nämnd ansvarar för att omvandla kommunfullmäktiges uppdrag och 

mål till verksamhet. Nämndernas uppföljning sker i delårs - och 

årsredovisning. Utifrån målens beskaffenhet görs uppföljning månads-, delår 

eller helår. Under året upprättas delårsrapport och årsredovisning, förutom 

månatlig rapportering till nämnderna. Den totala bilden av utfall och 

måluppfyllelse ges i årsredovisningen. Utgångspunkten för uppföljningen är 

verksamhetsplanen samt övriga styrande dokument.  
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3.1.4 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål 

Kommunfullmäktiges måluppföljning baseras på nämndernas 

måluppfyllelse. Varje kommunövergripande mål har ett antal nämndmål 

kopplat till sig. Om 50 % eller mer av nämndmålen är nådda, anses det 

kommunövergripande målet vara nått. Om 25-50 % av nämndmålen är 

nådda, anses målet vara delvis nått. Om 25 % eller färre av nämndmålen är 

nådda, har inte det kommunövergripande målet uppfyllts. 

3.1.5 God ekonomisk hushållning 

För att nå kravet om god ekonomisk hushållning (Kommunallagen 11 Kap 1 

§), ska 50 % eller mer av de kommunövergripande målen vara nådda. 

Dessutom ska balanskravet alltid uppfyllas.  

 

Kommunens målstyrning 

 

3.1.6 Målkedja 

 

 

 

3.1.7 Vision 

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.  
 

3.1.8 Perspektiv 

Kramfors kommuns målstyrning innehåller fyra perspektiv. Perspektiven är 

strategiska områden som kommunen anser vara extra viktiga att arbeta med 
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för att nå fram till visionen.   För mandatperioden 2019-2022 gäller följande 

perspektiv: 

 

Kramforsbon 
Inriktningsmål – Dialog och samverkan mellan kommun och invånare. En god 
livsmiljö och ett tillgängligt samhälle för alla. 
 

Processer 
Inriktningsmål- 
En kunskapsbaserad 
verksamhet där ständiga 
förbättringar leder till hög 
kvalitet.  

Medarbetare 
Inriktningsmål –  
Kommunen är en attraktiv 
arbetsgivare med 
delaktiga och 
professionella 
medarbetare. 

Ekonomi 
Inriktningsmål –  
En ekonomi i balans 

 

Perspektivet Kramforsbon rör det utåtriktade arbetet för kommunens 

invånare, vilket symboliseras av perspektivets placering ovanför de andra. 

Övriga perspektiv rör kommunens inre arbete för arbetet med god 

ekonomisk hushållning.  

3.1.9 Inriktningsmål och kommunövergripande mål 

Till varje perspektiv finns ett inriktningsmål som sammanfattar essensen i 

perspektivet och anger färdriktning. Till detta kopplas kommunövergripande 

mål.  

 

3.1.10 Den röda tråden  

De kommunövergripande målen är utgångspunkt för Kommunstyrelsen, 

Bildnings-, Produktions- och Välfärdsnämnden, när de därefter fastställer 

sina budgetar med mål och mått. Respektive förvaltning och verksamhet 

utarbetar i sin tur mål, mått och aktiviteter som utgår från styrelses eller 

nämnds budget. Därmed skapas en röd tråd mellan de överordnade målen i 

budgeten, nämndernas budget och de konkreta aktiviteter som är nödvändiga 

att utföra i respektive verksamhet för att nå de mål som den politiska 

ledningen fastställt.  

 

3.1.11 Perspektiv Kramforsbon 

Perspektivet Kramforsbon 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. Perspektivet handlar också om att skapa ett 

hållbart samhälle. Termen ”hållbar” står för hållbarhet i den bredaste 

bemärkelsen - ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Perspektivet ger 

därigenom möjligheten att sätta mål för vitt skilda verksamheter. Till 

perspektivet har tre kommunövergripande mål kopplats.  
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Perspektiv Kramforsbon 

 

Inriktningsmål – Dialog och samverkan mellan kommun och invånare. En god 
livsmiljö och ett tillgängligt samhälle för alla. 

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

Övergripande mål: 
Kommunen ska ha ett gott 
bemötande och en god 
tillgänglighet. 
 
 

Övergripande mål: 
Kramfors ska vara 
en hållbar kommun -
ekologiskt, socialt 
och ekonomiskt. 

 

3.1.12 Perspektiv processer  

Inom perspektivet ligger fokus på de viktigaste målsättningarna med de 

metoder och processer som används i verksamheterna. En process bidrar till 

ett gemensamt arbetssätt och ger återkoppling på hur arbetet fungerar samt 

idéer till förbättringar så att verksamheterna systematiskt kan vidareutveckla 

sitt arbetssätt. Genom att verksamheterna regelbundet utvecklar processerna 

i det vardagliga arbetet kan förbättringsidéer identifieras och sedan 

implementeras. Till perspektivet har tre kommunövergripande mål kopplats. 

 
Perspektiv processer 

 

Inriktningsmål – En kunskapsbaserad verksamhet där ständiga förbättringar leder 
till hög kvalitet 
 

Övergripande mål: 
De övergripande målen i 
riktlinje för likabehandling och 
mångfald ingår i nämndernas 
verksamhetsplaner. 
 

Övergripande mål:  
Kommunen tillämpar ett 
processorienterat 
arbetssätt med hög 
effektivitet och kvalitet. 
 

Övergripande mål:  
Verksamheternas 
huvudprocesser är 
standardiserade, 
effektiva och 
kvalitetssäkrade, till följd 
av arbetet med ständiga 
förbättringar.  

  

3.1.13 Perspektiv medarbetare  

Kommunens verksamheter måste bedrivas på ett hållbart sätt. För att uppnå 

det är medarbetarperspektivet en nyckel som skapar framgångar i övriga 

perspektiv. 

Kommunens styrdokument Personalpolitiskt program sammanfattar de 

personalpolitiska värderingar, förhållningssätt och normer som gäller i 

organisationen. En väl genomarbetad personalpolitik ökar möjligheterna att 

upprätthålla en god kompetensförsörjning. Målet är att skapa så bra 

arbetsmiljö och arbetsvillkor att medarbetare vill stanna kvar i verksamheten, 

är delaktiga i kommunens utveckling och gör kommunen till en attraktiv 

arbetsgivare. Till perspektivet har tre kommunövergripande mål kopplats. 
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Perspektiv medarbetare 

 

Inriktningsmål – Kommunen är en attraktiv arbetsgivare med delaktiga och 
professionella medarbetare. 

Övergripande mål:  
Kramfors kommun upplevs 
som en attraktiv arbetsgivare. 
 

Övergripande mål:  
Kramfors kommun har 
ledare som tar tillvara 
medarbetarnas 
engagemang och 
kompetens för en positiv 
utveckling av 
verksamheten och dess 
medarbetare. 

Övergripande mål:  
Kramfors kommun har 
en arbetsmiljö som 
främjar god hälsa. 

 

3.1.14 Perspektiv ekonomi  

Målet syftar till att markera vikten av långsiktighet vid all 

verksamhetsplanering och alla beslut som får ekonomiska konsekvenser. 

Detta är viktigt för att få en hållbar organisation av kommunens 

verksamheter där ansvarsfulla beslut fattas. Till perspektivet har två 

kommunövergripande mål kopplats. 

 

 
Perspektiv ekonomi 

 

 
Inriktningsmål – En ekonomi i balans 
 

Övergripande mål:  
Kommunen har god kontroll på 
ekonomin. 
 

Övergripande mål:  
Kommunen har en tydlig 
ekonomistyrning. 
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4 Ekonomiska ramar till nämnderna 

Driftbudget (tkr) Kostnader Intäkter Nettokostnad Not 

     
Välfärdsnämnden 638 085 129 820 508 265 1) 

Bildningsnämnden 558 992 136 987 422 005 2) 

Produktionsnämnden 237 714 210 652 27 062 3) 

Överförmyndarnämnden 3 053 76 2 977 4) 

Revisionen 1 437 0 1 437 5) 

Kommunstyrelse  205 991 22 434 183 557 6) 

Summa verksamheter   1 645 271 499 969 1 145 302 
 

     
Finansförvaltning 

  
41 304 

 
Avskrivningar  

  
39 000 

 
Jämförelsestörande poster 

  
-1 441 

 

     
Verksamhetens nettokostnad  

  
1 224 165 

 
 

 

1) Välfärdsnämnden  

Ram 2019 514 059 

Inlagd besparing budgetberedning maj 2019 -5 000 

Omföring verksamheter till KS -794 

Välfärdsnämnd ny ram 2020 508 265 

  

  
2) Bildningsnämnden 

 
Ram 2019 427 074 

Inlagd besparing budgetberedning maj 2019 -5 000 

Omföring verksamhet till KS -69 

Bildningsnämnd ny ram 2020 422 005 

  

  
3) Produktionsnämnd 

 
Ram 2019 28 169 

Inlagd besparing budgetberedning maj 2019 -1 000 

Omföring verksamhet till KS -108 

Produktionsnämnd ny ram 2020 27 062 

  

  
4) Överförmyndarnämnden 

 
Ram 2019 3 084 

Omföring verksamhet till KS -108 

Överförmyndarnämnd ny ram 2020 2 977 
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5) Revision  

Ram 2019 1 537 

Omföring till KS -100 

Revision ny ram 2020 1 437 

 

 
6) Kommunstyrelse 

 
 

Ram 2019 187 379 

Inlagd besparing budgetberedning maj 2019 -5 000 

Omföring verksamhet till KS 1 078 

Omföring från revision 100 

Kommunstyrelse ny ram 2020 183 557 
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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. Dels ska driftskostnaderna för investeringarna 

rymmas inom resultatmålet och dels innebär det finansiella skuldmålet att 

skulderna realt inte får överstiga 2006 års nivå. 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.  

Varje bolag och förbund bestämmer själva vilka investeringar som ska 

genomföras inom sin ram. Huvudregeln är att investeringarna skall 

finansieras via det årliga kassaflödet. 

Kommunens egna investeringar summerar till 51 050 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 2020. 

Kramfast ska enligt budgetförslaget investera totalt 7 400 tkr i kommunens 

lokaler. Igångsättning av nya investeringsprojekt som Kramfast genomför åt 

kommunen ska fattas av kommunstyrelsen om de överstiger 500 tkr. 

I text och tabell nedan följer en specifikation av Kramfasts investeringar i 

kommunens verksamhetslokaler och kommunens egna investeringar. 

 

Investeringar 2020 (tkr) 
 

Kramfors kommun, koncernen 

Kramfast AB:s investeringar i kommunens 

verksamhetslokaler 
7 400 

Kramfors kommun 51 050 

Övriga koncernenheter mot eget kassaflöde 

 

Investeringar 2020 (tkr) 
 

Kramfast AB:s investeringar i kommunens verksamhetslokaler 

Välfärdsnämnden  

Brandåtgärder 1 000 

Investeringsreserv 1 500 

Summa 2 500 
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Bildningsnämnden  

Kramforsskolan, underhåll, ev NO-sal 300 

Tagglås (Ullånger, Skarpåkern, Brunne, Babelsberg, 

Humlan) 
600 

Brandåtgärder 1 000 

Investeringsreserv 1 000 

Summa 2 900 

  

Kostenheten  

Nylandsskolan 200 

Gudmundråskolan 300 

Ullångersskolan 1 000 

Investeringsreserv 500 

Summa 2 000 

Totalt 7 400 

 

 

Investeringar 2020 (tkr) 
 

Kramfors kommun 

Välfärdsnämnden 1 800 

Bildningsnämnden 1 800 

Produktionsnämnden 44 450 

Kommunstyrelsen 3 000 

Summa 51 050 

 

Investeringar 2020 (tkr)  

Produktionsnämnden 

IT, reinvestering byte vart 4:e år 2 000 

Servrar och SAN mm 800 

Skrivare 750 

Nätverk 400 

Övriga investeringar 100 

Kost, byte köksutrustning 150 

Investeringar i egna fastigheter 500 

Markförvärv 100 

Ridskolan, varmbonad byggnad 11 000 

Ombyggnad och beläggning av gator och vägar 3 000 

Gång- och cykelvägar, trafiksäkerhetshöjande åtgärd 450 

Parker och planteringar 350 

Renovering av lekplatser och Kramforsån 900 

Gågatan Limsta 500 

Hagaparken inklusive VA åtgärder 1 500 
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Upprustning rännstensbrunnar 350 

Viaduktsgatan Nyland 2 500 

Omläggning och sanering VA-ledningar 3 000 

Styr och övervakning ledningsnät 1 000 

Avloppspumpstationer ombyggnad 1 000 

Komplettering mindre avloppsanläggningar 500 

Åtgärder för att möta ålägganden VV 1 000 

Åtgärder för att möta ålägganden ARV 2 000 

Investering enligt VA-fond beslut 6 000 

Högberget reningsanläggning 2 000 

Ny byggnad för återbruk 600 

Ny byggnad för mellanlagring 2 000 

Summa 44 450 

  

Investeringar 2020 (tkr)  

Kommunstyrelsen  

Maskiner och inventarier 450 

Investeringsreserv 1 700 

Ådalshallen, gymnastikutrustning 125 

Bollstahallen, gymutrustning 125 

Ådalshallen reningsverk simhallen 600 

Summa 3 000 
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6 Resultatbudget 

 

 
Prognos 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

     

Verksamhetens intäkter 480 585 499 969 499 969 499 969 

Verksamhetens kostnader -1 709 477 -1 686 575 -1 721 236 -1 753 151 

Avskrivningar -38 959 -39 000 -39 000 -39 000 

Jämförelsestörande poster 1 441 1 441 1 441 1 441 

Verksamhetens nettokostnader -1 266 410 -1 224 165 -1 258 826 -1 290 741 

     

Skatteintäkter 852 394 871 380 877 359 892 332 

Generella statsbidrag netto 361 122 368 285 387 899 410 323 

Finansiella intäkter 5 200 4 900 4 900 4 900 

Finansiella kostnader -5 200 -5 400 -5 700 -4 900 

Resultat före extraordinära poster -52 894 15 000 5 632 11 914 

     

Inlagda besparingar   12 000 6 000 

     

Årets resultat -52 894 15 000 17 632 17 914 

Andel av verksamhetens 
nettokostnad 

-4,1% 1,3% 1,5% 1,5% 
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7 Betalningsbudget (tkr) 

 Prognos 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
 2021 

Plan  
2022 

DEN LÖPANDE 
VERKSAMHETEN 

    

Inbetalningar till verksamheten 480 585 499 969 499 969 499 969 

Utbetalningar från verksamheten -1 696 000 -1 672 503 -1 703 743 -1 735 188 

Verksamhetens 
nettobetalningar 

-1 215 415 -1 172 534 -1 203 774 -1 235 219 

Inbetalda skatter/generella bidrag 2) 1 215 836 1 239 665 1 265 258 1 302 655 

Finansiella inbetalningar 5 200 4 900 4 900 4 900 

Finansiella utbetalningar -5 200 -5 400 -5 700 -4 900 

1. Verksamhetsnetto 421 66 631 60 684 67 436 

     

Investeringar 1)     

Utbetalningar inköp materiella 
tillgångar 

-62 858 -51 050 -33 900 -31 850 

Inbetalningar bidrag inköp materiella 
tillgångar 

    

Inbetalning för avyttrade materiella tillgångar    

Utbetalning inköp finansiella 
tillgångar 

    

Inbetalning för avyttrade finansiella 
tillgångar 

    

In-/utbetalning för övriga 
investeringar 

    

2. Investeringsnetto -62 858 -51 050  -33 900 -31 850 

     

Finansiering     

                          Utlåning     

Utlåning/ökning långfristiga fordringar     

Återbetald utlåning     

                          Upplåning     

Långfristig upplåning     

Amortering     

Kortfristig upplåning     

Amortering     

Övrig finansiering     

3. Finansieringsnetto 0 0 0 0 

     

Förändring av likvida medel 
(1+2+3) 

-62 437 15 581 26 784 35 586 

1) Alla beslutade investeringar före 2020 års budget antas utföras under 2019. Detta antagande görs 
för att effekten av beslut i budget 2020 ska framgå tydligt under budgetåret 2020. 

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

 Prognos 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
 2021 

Plan 
 2022 

Tillgångar     

Anläggningstillgångar     

-Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 567 104 579 154 574 054 566 904 

-Maskiner och inventarier 34 000 34 000 34 000 34 000 

-Finansiella anläggningstillgångar 79 858 79 858 79 858 79 858 

Summa anläggningstillgångar 680 962 693 012 687 912 680 762 

     

Omsättningstillgångar     

-Förråd, exploateringsfastigheter 4 500 4 500 4 500 4 500 

-Kortfristiga fordringar 125 000 125 000 125 000 125 000 

-kassa och bank 90 799 106 380 133 163 168 750 

Summa omsättningstillgångar 220 299 235 880 262 663 298 250 

     

Summa tillgångar 901 260 928 891 950 575 979 011 

     

    

Eget kapital, avsättningar och 
skulder     

Eget kapital 275 465 290 465 308 097 326 011 

   Därav resultat -52 894 15 000 17 632 17 914 

     

Avsättningar     

-Avsättningar för pensioner 94 129 101 201 111 694 122 657 

-Andra avsättningar 62 547 69 547 76 547 83 547 

Summa avsättningar 156 676 170 748 188 241 206 204 

     

Skulder     

-Långfristiga skulder 161 294 155 724 150 154 144 583 

-Kortfristiga skulder 307 825 311 954 304 084 302 213 

Summa skulder 469 119 467 678 454 238 446 796 

     

Summa Eget kapital, 
avsättningar och skulder 

901 260  928 891 950 575 979 011 

     

Poster inom linjen     

Pensionsåtaganden före 1998 1) 517 555 504 988 495 181 484 679 

Därav täckt i pensionsstiftelsen -149 000 -149 000 -149 000 -149 000 

Borgensåtaganden 932 743 987 342 987 342 987 342 

Total skuldbörda 1 301 298 1 343 330 1 333 523 1 323 021 

1) enligt KPA-prognos från 2019-01-16 
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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 fram till 2017. 2018 bröts dock detta då 

resultatet uppgick till minus 52 mnkr. 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 april 2019. I den förutspås en BNP-tillväxten 

falla till 1,4 % per år för 2019 och 2020, från 2,4 % för 2018. 

Samtidigt väntas löneutvecklingen under perioden 2019-2022 ligga 

omkring 3 %. 

 För Kramfors del innebär ovanstående att skatt och statsbidrag ökar 

med ca 30 mnkr 2020 jämfört med budget 2019. Det är ett 

resurstillskott på 2,5 %. Orsakerna till detta är flera. Skatteunderlaget 

ökar i något långsammare takt och antalet invånare minskar är de 

huvudsakliga faktorerna. För 2021 beräknas ökningen vara 26 mnkr 

(2,1 %) och för 2022 bedöms tillskottet uppgå till 37 mnkr (3,0 %).  

 I Ekonomirapporten från maj 2019 beskriver SKL att kommuner är i 

en period med mycket stora krav på omställning. Det ökade trycket 

från demografin har under lång tid varit känt och det blir alltmer 

tydligt hur det påverkar kommunens utmaningar. Utvecklingen 

kommer framöver att medföra svårigheter gällande såväl finansiering 

och rekrytering av personal. Behoven och kostnaderna för 

välfärdstjänster förutses öka betydligt mer än skatteunderlaget. För att 

motverka gapet mellan utvecklingsnivån på kostnader och 

skatteunderlaget, och klara en ekonomi i balans, kommer det framöver 

ständigt krävas löpande effektiviseringar. 
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 Att göra en befolkningsprognos innefattar flera utmaningar. Hur 

många asylsökande kommer att finnas i kommunen, hur många av 

dessa får sin ansökan prövad, hur många av de som får sin ansökan 

prövad får sin ansökan beviljad, hur många av dessa väljer att bosätta 

sig i kommunen och slutligen hur många av de som bosatt sig väljer att 

flytta från kommunen? Vi vet inte svaret utan kan bara göra 

antaganden. Budgeten bygger på att befolkningsutvecklingen följer 

den trend som rått senast tiden och att den historiskt långsiktiga 

befolkningsminskningen om 1 % per år fortsätter. 

 

Finansiell ställning 

För att över tid ha en god finansiell ställning så bör resultatet vara minst 1,5 

procent av verksamhetens nettokostnader. Den första raden visar resultatet i 

mnkr. Den andra raden visar resultatet i procent av verksamhetens 

nettokostnader. 

Resultat, och som andel av verksamhetens nettokostnader 

       

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

   Prognos Budget Plan Plan 

+13,2 +31,7 -52,0 -52,9 +15,0 +17,6 +17,9 

+1,2 % +2,7 % -4,1% -4,2% +1,2% +1,4% +1,4 % 

 

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

kr/invånare. 

2018 2019 2020 2021 2022 

 Prognos Budget Plan Plan 

94 025 99 782 99 664 98 692 97 099 

Med planerade investeringar och de antaganden som görs för 

befolkningsutveckling och resultat kommer skulden 2020 att vara marginellt 

mindre än målet på 100 000 kr/invånare. Under planperioden beräknas 

målet att klaras. 

Övriga finansiella nyckeltal, upplysningar och 
beräkningsförutsättningar  

 

Soliditet exklusive pensionsåtaganden före -98 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

  Prognos Budget Plan Plan 

41% 35% 31% 31% 32% 33% 

Den redovisade soliditeten förbättras marginellt över planperioden. 
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Soliditet inklusive pensionsåtaganden före -98 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

  Prognos Budget Plan Plan 

-7% -6% -9% -7% -4% -1% 

 

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 med ytterligare 13-14 

procentenheter). Pensionsåtagandet redovisas netto efter avdrag för medel 

överförda till pensionsstiftelsen. 

Soliditeten inklusive pensionsåtagandet förbättras under planperioden. 

Tabellen bygger på den prognos KPA lämnade i december 2018. 

 

Låneskuld/låneram i kommunen mnkr 

År 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

   Prognos Budget Plan Plan 

Låneskuld 87 87 127 127 127 127 

Låneram 100 100 140 220 220 220 

Tabellen visar kommunens skuld till kreditinstitut. Nytt lån på 40 mkr togs 

av Kommuninvest i september 2018. Tabellen visar också den låneram som 

fullmäktige beslutar om. För åren 2020 till 2022 är låneramen satt till 220 

mnkr. 

 

Invånarantal per den 31/12 respektive år. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

  Prognos Budget  Plan Plan 

18.610 18.423 18.239 18.056 17.876 17.697 

 

Löneutveckling 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

  Prognos Budget Plan Plan 

3,0% 2,8% 2,6% 2,8% 3,4% 3,4% 
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10 Välfärdsnämnden  

Uppdraget 

Välfärdsnämnden 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.  

Barn och unga, äldre, personer med funktionsnedsättning, missbrukare och 

personer som vårdar närstående är de grupper vars behov särskilt skall 

uppmärksammas.  

Verksamheten styrs till stora delar av speciallagstiftning där 

Socialtjänstlagen, 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, Patientsäkerhetslag och 

Migrationslagstiftning är exempel på annan lagstiftning som styr 

verksamheten.  

Verksamheten är organiserad i en övergripande förvaltningsledning, en 

avdelning för administration och information, en avdelning för 

kvalitetsledning och hälsa samt tre verksamhetsområden; Stöd, vård och 

omsorg (SVO), Individ- och familjeomsorg (IFO) samt Funktionsstöd (FS). 

Mål från kommunfullmäktige 

Med utgångspunkt från kommunens vision, de fyra kommunövergripande 

perspektiven med tillhörande mål och de program som finns för 

mandatperioden ska nämnden under hösten 2019 fastställa 

verksamhetsspecifika och uppföljningsbara mål i en verksamhetsplan för 

2020. 

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

hållas och minst hälften av indikatorerna ska ligga lika eller över det mål 

som nämnden beslutat. 

 

Nettoram 

Rambudget Budget 2019 Budget 2020 

Kostnader 643 879 638 085 

Intäkter 129 820 129 820 

Nettokostnader 514 059 508 265 
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Investeringar 

 Budget 2019 Budget 2020 

Välfärdsnämnden 1 800 1 800 

 

Viktiga uppgifter (nyckeltal) 

Nyckeltal    
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

Nettokostnadsavvikelse 
äldreomsorg, (procent) 

 – 5,6 2,6 5,6 8,2 

Dygnskostnad särskilt 
boende, kr per dygn  

 Kramfors 1 714 1 765 1848 1835 

 Alla kommuner, ovägt 
medel  

1 728 1 750 1809 1858 

Kostnad per beviljad 
hemtjänsttimme, kr per 
timme  

 Kramfors 465 469 480 506 

Alla kommuner, ovägt 
medel 

447 445 461 477 

Nettokostnadsavvikelse 
IFO, (procent) 

 0,5 – 1,5 – 17,6 – 4,0 

Nettokostnad ekonomiskt 
bistånd, kr per invånare 

 Kramfors 980 899 801 863 

 Alla kommuner, ovägt 
medel 

1062 1039 1 019 1001 

Invånare 0–20 år placerade 
i institution eller 
familjehem, antal per 1000 

 Kramfors 21,6 17,8 22.2 19,2 

 Alla kommuner, ovägt 
medel 

13,5 11,9 12,1 10,6 

Nettokostnadsavvikelse 
LSS, (procent) 

 – 14,5 – 10,4 – 6,7 – 2,8 

Invånare 0–64 år med 
insatser enligt LSS, andel 
(procent) 

 Kramfors 1,12 1,10   1,18 1.16 

 Alla kommuner, ovägt 
medel 

0,83 0,84 0,86 0.87 

Dygnskostnad 
gruppboende vuxna LSS, 
kr per dygn  

 Kramfors 1 852 2 069 2561 2532 

 Alla kommuner, ovägt 
medel 

2 663 2 723 2900 2952 
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11  Bildningsnämnden  

Uppdraget 

Bildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt speciallagstiftningar, 

främst följande: 

- Skollagen och vad som där sägs om; förskoleverksamhet, skolbarnomsorg 

- Skollagen och vad som där sägs om det offentliga skolväsendet för barn 

och ungdomar; förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och 

gymnasiesärskola samt vuxenutbildning 

- Lag och förordning om yrkeshögskolan 

 

Nämnden ansvarar också för kommunens bibliotek, kulturskola och 

arbetsmarknadsenhet. 

Mål från kommunfullmäktige 

Med utgångspunkt från kommunens vision, de fyra kommunövergripande 

perspektiven med tillhörande mål och de program som finns för 

mandatperioden ska nämnden under hösten 2019 fastställa 

verksamhetsspecifika och uppföljningsbara mål i en verksamhetsplan för 

2020. 

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

hållas och minst hälften av indikatorerna ska ligga lika eller över det mål 

som nämnden beslutat. 

 

Nettoram 

Rambudget Budget 2019 Budget 2020 

Kostnader 564 061 558 992 

Intäkter 136 987 136 987 

Nettokostnader 427 074 422 005 

 

Investeringsbudget 

 Budget 2019 Budget 2020 

Bildningsnämnden 1 800 1 800 
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Viktiga uppgifter (nyckeltal)  

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Förskola           

Anställda, andel (%) årsarbetare med pedagogisk 

högskoleutbildning, kommunal regi  

64 68 56 55 50 

Barngrupp, antal barn per avdelning, kommunal regi 18 18 16,6 17,2 17,8 

Fritidshem          

Anställda, andel (%) årsarbetare med ped. 

högskoleutb., kommunal regi  

75 79 75 71 69 

Elevgrupp, antal elever per avdelning, kommunal regi 36 40,8 11,7* 11* 12,3* 

Personaltäthet, inskrivna elever per anställd, kommunal 

regi 

11,5 11,5 11,4 10,7 11,6 

Förskoleklass           

Lärartäthet, antal elever per lärare (heltidstjänst) 21,8 22,1 15,1 18,9 17,5 

Årsarbetare i huvudmannens skolor, andel (%) med 

ped högskoleexamen 

86,1 84,2 81,3 72,6 75,9 

Grundskola           

Betyg årskurs 9, andel (%) behöriga till 

yrkesprogrammen 

84,3 81,2 84,4 80,5 79,7 

Betyg årskurs 9, andel (%) som ej uppnått målen i ett 

eller flera ämnen 

23,9 25,7 26,8 31,8 26,9 

Andel (%) elever i årskurs 9 som började 

gymnasieskolan 

100 100    

Andel (%) elever i årskurs 9 som började 

gymnasieskolan exkl. introduktionsprogrammet 

89,7 95,7    

Lärare (heltidstj.), andel (%) med pedagogisk 
högskoleexamen  

91 92 88,9 81,4 74,9 

Lärartäthet, antal elever per lärare (heltidstj.) totalt 12,6 11,9 12,5 11,7 11,3 

Grundsärskola           

Elever, andel i grundsärskolan, integrerade i 

grundskolan 

8 9 11 0 0 

Lärartäthet, antal elever per lärare (heltidstj.) 3,3 3 4,1 2,7 4,1 

Gymnasieskola           

Lärare i huvudmannens skolor (heltidstj), andel (%) 

med pedagogisk högskoleexamen 

73 79 74,7 76,5 79,2 

Lärartäthet, antal elever per lärare (heltidstj.) 8,3 8,9 11,8 9,7 9,3 

*sedan 2016 räknat på annat sätt än innan. Numera räknas varje årskull som en avdelning i 

systemet. 
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Antalsuppgifter 

 

Antalsuppgifter 2013 2014 2015 2016 

Antal barn i 
förskola 

597 599 604 624 

Barn från annan 
kommun 

3 2 3 4 

Barn hos annan 
huvudman 

20 16 16 15 

Antal barn i 
pedagogisk omsorg 

16 9 3 0 

Barn från annan 
kommun 

   0 

Barn hos annan 
huvudman 

38 39 47 46 

Antal elever i 
fritidshem 

486 514 511 487 

Barn från annan 
kommun 

   5 

Barn hos annan 
huvudman 

82 78 60 63 

Antal elever i 
förskoleklass 

149 152 160 164 

Elever från annan 
kommun 

1 0 0 2 

Elever hos annan 
huvudman 

12 6 13 11 

Antal elever i 
grundskola (1–9) 

1 522 1 544 1 601 1 697 

Elever från annan 
kommun 

8 9 15 11 

Elever hos annan 
huvudman 

97 100 80 62 

Antal elever i 
gymnasieskola 

583 4) 583 4) 6074) 733 

Elever från annan 
kommun 

155 4) 151 4) 1574) 1484) 

Elever hos annan 
huvudman 

192 3)  168 3) 1923) 1743) 

Avvikelse från 
standardkostnad 
förskola, procent 

25,3 13,7 15,6 12,2 

Avvikelse från 
standardkostnad 
grundskola, procent 

15,0 4,5 6,9 5,3 

Avvikelse från 
standardkostnad 
gymnasieskola, procent 

28,8 16,1 15,6 16,8 
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Nyckeltal 
Vuxenutbildning 

 2013 2014 2015 2016 

Nettokostnad 
grundläggande 
vuxenutbildning, kr per 
invånare 

 Kramfors 59 63 89 113 

 Alla kommuner, ovägt 
medel 

80     
 

87 95 103 

Andel elever i kommunal 
vuxenutbildning som läser 
grundläggande 
vuxenutbildning, procent 

 Kramfors 
 

14,7 17,7 23,2 21.3 

 Alla kommuner, ovägt 
medel 

14,7 15,1 17,3 18.4 

Andel invånare 20–64 år 
som deltar i komvux, 
procent 

 --- 2 5,5 6.8 

Antal deltagande elever, 
SFI  

Uppgift baseras på antal 
registrerade per år 

--- 280 326 418 

Nettokostnad 
arbetsmarknadsåtgärder, kr 
per invånare 

 Kramfors 250 378 443 628 

 Alla kommuner, ovägt 
medel 

393 421 433 461 
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12 Produktionsnämnden 

Uppdraget 

Produktionsnämnden ansvarar för kommunens skyldigheter att ordna 

vattenförsörjning och avlopp enligt vattentjänstlagen, att sköta hämtning av 

hushållsavfall enligt miljöbalken samt sköta renhållning, enligt lagen med 

särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.  

Nämnden ansvarar också för egna fastigheter inklusive att samordna 

kommunens egna och hyrda lokaler, kommunens avfallsanläggning, 

kommunens kök, kommunens vägnät samt kommunens IT-system. 

Mål från kommunfullmäktige 

Med utgångspunkt från kommunens vision, de fyra kommunövergripande 

perspektiven med tillhörande mål och de program som finns för 

mandatperioden ska nämnden under hösten 2019 fastställa 

verksamhetsspecifika och uppföljningsbara mål i en verksamhetsplan för 

2020. 

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

hållas och minst hälften av indikatorerna ska ligga lika eller över det mål 

som nämnden beslutat. 

Nettoram 

Rambudget Budget 2019 Budget 2020 

Kostnader 238 821 237 714 

Intäkter 208 967 210 652 

Nettokostnader 28 169 27 062 

 

Investeringar 

 Budget 2019 Budget 2020 

Produktionsnämnden 31 300 44 450 
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Viktiga uppgifter 

 

Nyckeltal och antalsuppgifter  
  

2014 2015 2016 2017 

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel 
(procent) 

26 28 27 32 

Tillagade matportioner i 1000-tal, antal 905 898 931 951 

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, 
inklusive biologisk behandling, andel (procent) 

28 27 28   

Insamlat hushållsavfall kommun, kg per invånare 466 463 464   

Kostnadstäckningsgrad hushållens avfall, procent 101,3 101 100 100 

Kostnadstäckningsgrad vatten och avlopp, procent 100 100 100 100 

Produktionskostnad, kr per m3 sålt vatten 11,74 10,73 10,65 10,61 

Vägbelysning, kostnad per ljuspunkt 696 633 --- 586 

 

13 Överförmyndarnämnden 

Uppdraget 

Nämnden ansvar för att verksamheten bedrivs enligt reglerna i 

föräldrabalken och andra författningar som reglerar frågor knutna 

tillverksamheten. Huvuduppgiften är att vara tillsynsmyndighet över dem 

som utses till god man eller förvaltare.  

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för nämnden. 

Mål från kommunfullmäktige 

Med utgångspunkt från kommunens vision, de fyra kommunövergripande 

perspektiven med tillhörande mål och de program som finns för 

mandatperioden ska nämnden under hösten 2019 fastställa 

verksamhetsspecifika och uppföljningsbara mål i en verksamhetsplan för 

2020. 

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

hållas och minst hälften av indikatorerna ska ligga lika eller över det mål 

som nämnden beslutat. 

 

Nettoram 

Rambudget Budget 2019 Budget 2020 

Kostnader 3 160 3 053 

Intäkter 76 76 

Nettokostnader 3 084 2 977 
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Viktiga uppgifter 

 2014 2015 2016 2017 

Ärenden vid 
överförmyndarnämnden (aktiva 
under året), totalt antal 

386 482 508 481 

- varav godmanskap 213 197 204 207 
 

- förvaltarskap 57 61 55 56 

- förmynderskap (under 18 år) 63 67 89 111 

- ensamkommande 
flyktingbarn 

53 157 160 107 

Utbetalda arvoden, kr     

- Kommunen betalat till god 
man eller förvaltare 

786 107 
 

592 000 
 

908 306 
 

1 007 224 
 

- Huvudmannen betalat 926 352 889 718 1 258 328 1 567 481 

Granskade årsräkningar     

- Andel granskade vid juni 
månads utgång, procent 

100  80  78  80  

- Andel granskade vid 
september månads utgång, 
procent 

100  100  100  100  

Antal ställföreträdare (aktiva den 

31 december) 

 229 232 267 

- varav kvinnor   143 159 

- varav män   89 108 

 Antal huvudmän (god man eller 

förvaltare aktiva den 31 december) 

  332 370 

- varav kvinnor   165 170 

- varav män   167 200 

 

 

14 Revisionen 

Den kommunala revisionen styrs av kommunallagen samt av 

kommunfullmäktiges reglemente och revisorernas arbetsordning. 

Revisorerna ska årligen granska alla verksamhet i den omfattning som följer 

av god revisionssed. De har en central roll när det gäller insynen i och 

kontrollen av all verksamhets om kommunen ansvarar för. Genom sina 

granskningar ska de förmedla både väsentlig och nödvändig kritik samt ge 

förslag till förbättringar och utveckling. 

Kommunens lekmannarevisorer i kommunens bolag har till uppgift att 

granska om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt, samt om den interna kontrollen är tillräcklig. 

Revisorerna biträds i sitt arbeta av sakkunniga revisionskonsulter från 

KPMG. 
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Nettoram för revisionen 

Rambudget Budget 2019 Budget 2020 

Kostnader 1 537 1 437 

Intäkter 0 0 

Nettokostnader 1 537 1 437 

 

15 Kommunstyrelsen 

Uppdraget 

Kommunstyrelsen har ansvar för kommungemensam ledning och utveckling, 

men också för näringslivsfrågor, samhällsplanering och gemensamma 

ekonomi- och personalfrågor.  Med ingång från 2019 är kommunstyrelsen 

byggnadsnämnd, nämnd inom miljö- och hälsoskyddsområdet och 

myndighetsnämnd enligt andra lagstiftningar. 

 

Mål från kommunfullmäktige 

Med utgångspunkt från kommunens vision, de fyra kommunövergripande 

perspektiven med tillhörande mål och de program som finns för 

mandatperioden ska nämnden under hösten 2019 fastställa 

verksamhetsspecifika och uppföljningsbara mål i en verksamhetsplan för 

2020. 

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

hållas och minst hälften av indikatorerna ska ligga lika eller över det mål 

som nämnden beslutat. 

 

Nettoram till kommunstyrelsen 

Rambudget Budget 2019 Budget 2020 

Kostnader 209 813 205 991 

Intäkter 22 434 22 434 

Nettokostnader 187 379 183 557 

 

Investeringsbudget 

 Budget 2019 Budget 2020 

KS 14 100 3 000 
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Viktiga uppgifter (nyckeltal) 

 Nyckeltal 2014 2015 2016 2017 

Kostnad färdtjänst och riksfärdtjänst, kr per invånare 339 400  460   

Nettoinpendling till kommun, andel (procent) –1 1  0   

Nettokostnad infrastruktur, skydd med mera, kr per 
invånare 

4 203 4 677   4 489   

Nettokostnad fritidsverksamhet, kr per invånare 1 461 1 340 1064   

Förvärvsarbetande invånare 20–64 år, andel (procent) 75,8 75,6 75,3   

Invånare 16–84 år med bra självskattat hälsotillstånd, 
andel (procent) 

66 67 67 67 

Nyregistrerade företag, antal per 1000 invånare 3,9 3,2  4 3,2 

Antal synpunkter som kommit in via webbens Synpunkt 186 176 148 128 

Registrerade frågor i kundtjänsten Kom in, antal  ---  --- 5290 6863 
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16 Beslut – årsbudget 2020 

Kommunfullmäktige beslutade följande 

1. Fastställa ramen för revisorernas anslag för granskning av 

kommunens verksamhet samt för lekmannarevision av bolag och 

stiftelser till 1.437.000 kronor.  

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

balansbudget för år 2020 fastställs. 

3. Kramfast AB:s investeringsnivå i kommunens verksamhetslokaler för 

2020 fastställs till 7 400 000 kr. För de investeringsprojekt som görs i 

kommunens verksamhetslokaler ska beslut tas i kommunstyrelsen 

innan igångsättande.  

4. Respektive nämnd får i uppdrag att fatta de kompletterande beslut 

som krävs för att komma i den ram som ges i driftbudgeten.  

5. Utdebiteringen fastställs för år 2020 till oförändrat 23,14 kronor per 

skattekrona. 

6. Till kommunfullmäktiges förfogande för lönereserv avseende 

löneökningar 2020 anvisa 18.250.000 kr. 

7. Maximal låneram för kommunstyrelsen fastställs till 220.000.000 kr. 

8. Fr. o. m. 2019-07-01 såsom för egen skuld ingå borgen för 

642.460.000 kr gällande låneförpliktelser i Krambo AB upp till ett 

högsta lånebelopp om 642.460.000 kr jämte därpå löpande ränta och 

kostnader varav 642.460.000  kr mot borgensavgift med 0,3 % . 

9. Fr. o. m. 2019-07-01 såsom för egen skuld ingå borgen för 

275.340.000 kr gällande låneförpliktelser i Kramfast AB upp till ett 

högsta lånebelopp om 275.340.000 kr jämte därpå löpande ränta och 

kostnader med totalt högsta lånebelopp beräknade på skuldebrevens 

ursprungliga lånebelopp varav 275.340.000 kr mot borgensavgift 

med 0,3 %. 

10. Fr. o. m. 2019-07-01 såsom för egen skuld ingå borgen för 

54.300.000 kr gällande låneförpliktelser i Kramfors Mediateknik AB 

upp till ett högsta lånebelopp om 54.300.000 kr jämte därpå löpande 

ränta och kostnader beräknade på skuldebrevens ursprungliga 

lånebelopp varav 54.300.000 kr mot borgensavgift med 0,3 %.  

11. Fr. o. m. 2019-07-01 såsom för egen skuld ingå borgen för 

10.000.000 kr gällande låneförpliktelser i Höga Kusten Airport AB 

upp till ett högsta lånebelopp om 10.000.000 kr jämte därpå löpande 

ränta och kostnader med totalt högsta lånebelopp beräknade på 

skuldebrevens ursprungliga lånebelopp varav 10.000.000 kr mot 

borgensavgift med 0,3 %. 

12. Fr. o. m. 2019-07-01 fastställa följande interna kreditlimiter för 

nyttjande av koncernkonto; Krambo AB 5.000.000 kr, Kramfast AB 
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5.000.000 kr, Kramfors Kommunhus AB 2.500.000 kr samt 

Kramfors Mediateknik AB 2.500.000 kr, Räddningstjänstförbundet 

500.000 kr samt Höga Kusten Airport AB 5.000.000 kr. 

 


