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Kommunstyrelsens ordförande

I centrum har Gallerian Christoffer invigts 
och är redan från start helt fylld med butiker och 
 restauranger. Givetvis påverkas övrig handel initialt, 
men vår övertygelse är att handel föder handel. På 
sikt kommer Kramfors betydelse som handelsplats 
att växa, så att fler drar nytta av galleriaeffekten. Ica 
har påbörjat sitt bygge av en ny butik. Den nya Dr 
Barks gata öppnades.

I oktober gick deltävlingen sista chansen i Årets 
Kock 2014 i Ådalshallen. Tusentals människor  besökte 
tillställningen som även innehöll en matmässa med 
ett trettiotal lokala utställare. Arrangemanget beskrevs 
som en succé av många av de inblandade.

I övrigt är det glädjande att företagarna i kom
munen tycker att företagsklimatet blivit bättre. 
Kramfors har klättrat hela 48 placeringar i Svenskt 
 Näringslivs företagsranking. Målet är att klättra 100 
placeringar på tre år.

Även inom den så viktiga skolan finns  positiva 
 resultat att lyfta fram. I början på året fick kom
munen pris av Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) för att resultaten i skolan förbättrats bäst i hela 
 Sverige. Kramfors har klättrat från plats 267 till plats 
68 på fyra år.

Vi säger som Höga kustens förste ambassadör 
Tomas Ledin: Vi är på gång!

Då har det blivit dags att summera 2013 och även 
detta år blev händelserikt. Resultatmässigt så är nu 
dussinet fullt, eftersom Kramfors kommun för  tolfte 
året i rad klarat kravet på en budget i balans. Även om 
det återigen krävdes lite hjälp utifrån i form av åter
betalning av premier för avtalade  sjukförsäkringar så är 
resultatet ändå ett faktum. Vi kan glädjas åt att lämna 
2013 utan att ta med någon tung börda in i 2014.

För de enskilda nämnderna är det fortsatt svårt 
att bedriva sina verksamheter inom tilldelade ramar. 
Nämndernas samlade avvikelse från budget upp
går till drygt 9 mkr. För BASnämnden (bistånd, 
 arbetsmarknad och social service) är det främst 
ökade behov i hemtjänsten och det faktum att fler 
barn far illa som ligger bakom kostnadsökningarna. 
För BKUnämnden (barn, kultur och utbildning) 
är det anpassningen till en situation med färre elever 
som är svårare och tar längre tid än beräknat. 

I början av året såldes Energibolaget till Eon. 
Pengarna från försäljningen har överförts till kom
munens pensionsstiftelse. Efter det täcker pensions
stiftelsen cirka 20 procent av de pensionsåtaganden 
som redovisas som en ansvarsförbindelse.

En stor händelse var att Kramfors öppnade sin 
famn för asylsökande. I slutet av året fanns mer än 
500 asylsökande i varierande åldrar i vår kommun. 
Migrationsverket har öppnat ett kontor som syssel
sätter cirka 25 medarbetare. Krambo hyr ut ett hund
ratal lägenheter och privata hyresvärdar står för 
 resten. Givetvis hoppas och tror vi att Kramfors är en 
bra plats för våra utrikesfödda vänner att påbörja sina 
nya liv. Vi gör vad vi kan för att de ska få möjlighet 
att bidra och bli en del av framtidens Kramfors.

Vår långa väntan på tåget tog slut 2012, men den 
första vintern kantades av många tekniska problem. 
Nu verkar barnsjukdomarna vara borta och tågen 
rullar. Glädjande nog fylls tågen av fler  passagerare 
än beräknat. Vi har idag studenter som  dagpendlar 
 mellan Kramfors och Umeå samt en omfattande 
arbets pendling åt båda håll. En viktig pusselbit är  
på plats.

Micael Melander (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Fem år i sammandrag

2009 2010 2011 2012 2013

antal kommuninvånare 19 214 18 911 18 742 18 516 18 450

Kommunen

skatte- och utjämningsbidrag, mkr 972 991 993 1 000 1 009

nettokostnader i % av skatter och utjämning 98,8 99,4 99,8 99,5 98,6

Finansnetto, mkr – 6,0 – 5,6 – 0,5 – 4,7 – 8,1

årets resultat, mkr 6 0 2 0 6

eget kapital, mkr 306 306 308 308 315

eget kapital, kr/kommuninvånare 15 947 16 207 16 441 16 651 17 046

Låneskuld, kr/kommuninvånare 8 537 8 674 8 752 8 859 4 763

soliditet, % 33 33 34 34 36

antal tillsvidareanställda 1 618 1 565 1 674 1 566 1 531

antal årsarbetare 1 507 1 482 1 598 1 499 1 488

Personalkostnader 708 751 786 784 793

Koncernen

årets resultat, mkr 29 4 8 2 – 30

eget kapital, mkr 363 372 390 395 367

soliditet, % 23 23 25 25 21

antal tillsvidareanställda 1 965 1 898 1 939 1 830 1 802

Skattesats

Kramfors kommun 22,84 22,84 22,84 22,84 22,84

Västernorrlands läns landsting 10,60 10,99 10,99 10,99 10,99

Begravningsavgift, genomsnitt 0,43 0,43 0,41 0,42 0,42

medlemsavgift svenska kyrkan, genomsnitt 1,36 1,40 1,37 1,37 1,37

Totalt 35,23 35,66 35,62 35,62 35,62
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Organisation

Valberedning

Revision

Arbetsutskott

Tillväxtutskott

Kostutskott

Fritidsutskott

Arbetsutskott

Arbetsutskott

Socialutskott

ArbetsmarknadsutskottArbetsmarknadsutskott

Gymnasieutskott

Kommunstyrelse
Kommunalråd

Bistånds-, arbets-
marknads- och social 

servicenämnd

Barn-, kultur- och 
utbildningsnämnd

Miljö- och 
byggnadsnämnd

Överförmyndarnämnd

Valnämnd

Kommunlednings-
förvaltning

Barn-, kultur- 
och utbildnings-

förvaltning

Bistånds-, 
arbetsmarknads- 

och social 
serviceförvaltning

Miljö- och 
byggkontor

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kommunhus AB

Kramfors 
Mediateknik AB

Kramfors 
Industri AB

Höga Kusten 
Airport AB (50 %)

KramA� AB Delägda bolag

Krambo 
Bostads AB

Schemat visar organisationen per 2013-12-31
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Kommunens pengar

Kommunens pengar kommer från Kommunens pengar används till

Drift Investeringar

Generella 
statsbidrag 20 %

Försäljning av 
verksamhet 3 %

Avgifter och 
ersättningar 8 %

Hyror och 
arrenden 3 %

Skatteintäkter 54 %

Bidrag 11 %

Försäljningsmedel 1 %

Finansiella 
kostnader 0 %

Tjänster 32 %

Bidrag och 
transfereringar 4 %

Avskrivningar 3 %
Material 4 %

Personal 57 %

Särskilt riktade 
insatser 1 %

Affärsverksamhet 1 %

Vård & omsorg 43 % 

Politisk verksamhet 2 %

Gemensamma 
verksamheter 2 %

Kultur & fritid 5 %

Infrastruktur, skydd m m 7 %

Pedagogisk 
verksamhet 39 %

Vård & omsorg 1 %
Pedagogisk 
verksamhet 6 %

Fritid och
kultur 28 %

Affärsverksamhet 17 %

Infrastruktur, skydd 
m m 37 %

Gemensamma 
verksamheter 11 %
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Förvaltningsberättelse

Trots det avvecklades skolorna i Lugnvik, Nora 
och Docksta. Eleverna från Lugnvik och Nora går 
numera i Högakustenskolan i Herrskog med  elever i 
högstadiet. Antalet skolenheter för låg- och mellan-
stadiet gick från tre till två stycken. Den  ansvariga 
nämnden barn-, kultur- och utbildningsnämnden, 
BKU, har haft svårt att anpassa verksamheten till 
budgetramen de senaste tre åren. Den ekonomiska 
obalansen fortsätter in i 2014. 

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala service-
nämnden, BAS, har störst budget. Nämnden  ansvarar 
för äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt 
stöd till personer med funktionsnedsättning. När 
det gäller antalet äldre var förändringen liten. Totalt 
ökade åldersgruppen 65 år och äldre med 4,3 pro-
cent de senaste tre åren. Om man viktar samman 
förändringen efter hur mycket omsorg man brukar 
behöva i respektive åldersgrupp ser man att behoven 
av äldreomsorg ökade med 1,7 procent. Med samma 
tillvägagångssätt kan man mäta behovs förändringar 
för barn och unga. Där minskade behoven med 7,1 
procent under treårsperioden. Sådana  beräkningar 
är naturligtvis endast indikativa. De säger inget 
om faktiska behov hos respektive individ respek-
tive år, men visar ändå att när befolkningen  minskar 
på verkar det behovet av kommunal service olika i 
olika åldersgrupper.

BAS-nämnden hade också svårigheter att  anpassa 
verksamhet till budgetram. Eftersom behoven inte 
minskar i äldreomsorgen, måste budget sänkningar 
mötas med produktivitetshöjningar eller kvalitets-
försämringar. Förvaltningen har sedan ett antal år ett 
planeringssystem som gör att arbetstiden kan utnytt-
jas effektivare. Antalet boendeplatser i äldre omsorgen 
minskade. År 2013 började det särskilda boendet 
Sunnebo avvecklas. Minskningen av boende platser 
ställer än högre krav på effektivitet i hemtjänsten. 
Också för BAS-nämnden fortsätter den ekonomiska 
obalansen in i 2014.

Gallerian, som byggts av ett dotterbolag till det 
kommunala bostadsbolaget Krambo, invigdes under 
hösten. Det kommunala energibolaget såldes till 
Eon. Pengarna överfördes till kommunens pensions-

Sammanfattning
Kommunen har en svag ekonomi. Stor  skuldsättning, 
låg soliditet, hög total skattesats och en fort gående 
 befolkningsminskning är faktorer som påverkar 
 negativt. Trots det klarade Kramfors balanskravet 
under perioden 2002–2013. Riksdagen beslutade 
2013 att ändra utjämningssystemet. Det innebär ett 
engångslyft för Kramfors. Den fortsatta  utvecklingen 
av skatt och statsbidrag bestäms precis som förut av 
befolkningsutvecklingen, svensk ekonomi och  statliga 
beslut. 

Kramfors har i några år satsat på att mäta, sätta 
mål för och förbättra kvaliteten i tjänsterna. Som en 
del i det arbetet medverkar kommunen i  projektet 
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som  Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) ansvarar för. Gläd-
jande nog gör Kramfors ett rejält resultatlyft i flera 
delar som ingår, speciellt i dem som målsatts. 

Asylmottagandet i kommunen tog fart. Migrations- 
verket tecknade hyreskontrakt med det kommunala  
bostadsbolaget Krambo och med några privata  
fastighetsägare. Förmodligen påverkar mottagan det 
befolkningssiffrorna. Flyttnettot, det vill säga antalet 
inflyttade minus utflyttade, var klart positivt 2013. 
Det är i huvudsak bra för kommunens ekonomi, 
men ställer också krav på kommunal verksamhet.

Året var ett i en lång följd som präglats av svag 
tillväxt av skatt och statsbidrag. När löne- och 
prisökningar räknas bort är förändringen  negativ. 
Befolkningsutvecklingen har under mycket lång 
tid varit vikande. Det bidrar till den dåliga utveck-
lingen av skatt och statsbidrag och gör att behoven 
av kommunal service minskar. Elevantalet i grund- 
och gymnasieskolorna har länge varit vikande. Om 
alla produktionsresurser (lokaler, personal, förbruk-
ningsmaterial med mera) skulle minska i takt med 
behovs minskningen, vore tillvaron för de kommunala  
beslutsfattarna enkel. Problemet är att minskningen 
slår över hela kommunen. Det är mycket svårt att 
förändra antalet enheter som kommunal verksamhet 
bedrivs i. Förslag till förändringar möts fullt förståeligt  
av starka invändningar från dem som får l ängre resvägar. 
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stiftelse. De medel som förts över till pensions-
stiftelsen fram till årsskiftet motsvarar 18,2 procent 
av pensionsåtagandet i ansvarsförbindelsen, det vill 
säga den del av pensionsåtagandet som inte ingår i 
balansräkningen som skuld.

Omvärldsanalys
Kramfors lokala förutsättningar
Näringslivets strukturförändringar har under flera 
decennier påverkat Kramfors. Investeringar och pro-
duktionsökning leder inte längre självklart till fler 
arbetstillfällen. Det har gjort att befolkningen i stort 
sett halverats och nu uppgår till knappt 19 000.

Framförallt är det ungdomar och människor i 
 arbetsför ålder som flyttar, vilket leder till skevheter 
i befolkningsstrukturen. Av diagrammet framgår att 
Kramfors har ett stort underskott på personer i åld-
rarna 20–40 år jämfört med riket. På mot svarande 
sätt finns ett kraftigt överskott i de äldre ålders-
grupperna. De senaste åren kan ett glädjande trend-
brott skönjas när det gäller åldersgruppen 20–40 år. 
Gruppens andel av befolkningen har sakta ökat. 

Åldersstruktur 2013-12-31

Den gamla industri- och brukskulturen medför att 
en relativt låg andel av befolkningen har  fortsatt till 
högre utbildning. Eftergymnasiala studier är klart 
ovanligare än riksgenomsnittet (enligt  tillgänglig 
statistik). Det är inget bra utgångsläge, eftersom 
många yrken nu kräver en rejäl teoretisk utbildning.

Arbetsmarknaden i Kramfors har sina rötter i den 
strukturella omvandlingen av skogsindustrin som 
inleddes med bland annat bildandet av SCA i  spåren 
efter Krügerkraschen på 1930-talet. Trots nedlägg-
ningar och strukturförändringar har den  industriella 
produktionsvolymen ökat, medan  antalet arbets-
tillfällen i de traditionella basnäringarna  drastiskt 
minskat. Till viss del har det kompenserats av dels 
en framväxande småindustri och nya företag i andra 
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branscher än skog, trä och papper, dels av den 
offent liga sektorns tillväxt under några decennier 
från 1900-talets mitt.

I flera decennier har det gjorts ansträngningar 
att bredda näringslivet och stimulera tjänstesektorn. 
I många stycken har ansträngningarna varit fram-
gångsrika. Kramfors är en företagstät kommun. Det 
är bra inför framtiden att stora strukturella föränd-
ringar redan är gjorda. 

Kommunen har i flera år och i olika projekt 
 arbetat för att ta tillvara möjligheterna till arbete och 
studier som Ådals- och Botniabanan kan ge. Kram-
fors ligger mitt i ett möjligt funktionellt arbets-
marknadsområde mellan Sundsvall och Örnskölds-
vik. Speciellt norrut kan tidsavstånden förkortas 
 avsevärt. Det gäller även mot Umeå, som kan nås 
med tåg på 90 minuter. Distansstudier vid Umeå 
universitet blir möjliga som ett komplement till 
Mittuniversitetet söderut.

Den efterlängtade och flera år försenade tåg-
trafiken kom igång 2012. Kommunen fortsätter 
 arbeta för att utveckla den nya arbetsmarknaden.

Kramfors, liksom länet och regionen,  påverkas 
självklart av globala trender och  utvecklingslinjer. 
Företagen och arbetsplatserna är på gott och ont 
 integrerade i den pågående globaliseringen. Närings-
livet och regionens invånare berörs av beslut och 
 förutsättningar som inte går att påverka lokalt eller 
regionalt. 

En global trend är att rörligheten ökar; företag är 
inte längre bundna till en viss plats och  människor 
inte knutna till en viss arbetsgivare. Lokala råvaru-
tillgångar och arbetskraftsutbud är inte längre 
av görande för ett företags lokalisering. Ungdomar 
bor inte kvar lika länge i sina födelseorter och äldre 
är mer flexibla i sitt val av bostadsort.

Det är både en utmaning och en möjlighet för 
kommunen. En aktiv näringslivspolitik  handlar 
 numera inte bara om att erbjuda lokaler och 
etablerings mark. Att skapa en plats där människor 
trivs och vill leva är minst lika viktigt. 

Höga kusten har inte samma  industrihistoriska 
bakgrund som kommunen i övrigt. Områdets 
känne tecken är en lugnare befolkningsutveckling 
och ett näringsliv präglat av entreprenörskap och 
småskalighet, ofta i helt andra branscher än Älv-
dalens skogsindustri. En starkt framväxande turism- 
och besöksnäring betyder mycket, liksom områdets 
attraktionskraft för fritidsboende och rekreation. 

För att stödja turismnäringen inleddes nyligen ett 
samarbete med grannkommunerna som handlar om 
att kraftfullt lyfta Höga kusten som besöksmål. Kom-
munernas roll är att arbeta för en bra infrastruktur. 
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En växande skara entreprenörer i samarbete över hela 
regionen är en bra grund att bygga vidare på.

I regionalekonomisk forskning (Umeå  universitet) 
brukar tre faktorer tillmätas stort värde för en  positiv 
utveckling: arbetsmarknad, kommunikationer och 
boende. De första två faktorerna har behandlats 
ovan. När det gäller den tredje, boende, kan den nya 
översiktsplanen utgöra grund för fördjupade studier 
om var ett attraktivt boende kan planeras. 

Specifikt för kommunen är den glesa bebyggelsen 
med många mindre samhällen och en relativt liten 
centralort. Det kan vara en styrka, eftersom många 
människor föredrar lantligt boende. Samtidigt är det 
självklart en ekonomisk ansträngning för kommunen 
att upprätthålla en fungerande infrastruktur på ett 
stort antal mindre orter. 

Bostäderna i Kramfors stad är i stort sett  byggda 
under några decennier från mitten av 1900-talet. Det 
gäller både villor och flerbostadshus. En be tydande 
del av flerbostadshusen ägs och förvaltas av allmän-
nyttan. Antalet bostadsrätter är förhållande vis litet.

Under senare år har det offentliga bostadsbeståndet 
behövt anpassas till den krympande folkmängden. 
Kommunens möjlighet att erbjuda ett tryggt och pris-
värt boende blir en konkurrensfördel i framtiden. Det 
gäller speciellt mot bakgrund av den regionförstoring 
som blir en följd av Ådals- och Botniabanan.

Ekonomiska förutsättningar

I euroområdet har BNP (till och med kvartal 3, 2013) 
ökat två kvartal i rad efter sex med produktions-
minskning. En försiktig optimism märks hos kon-
junkturbedömare. Hushåll och företag har stärkt sin 
finansiella situation,  åtstramningspolitiken  tonats 
ned, konkurrenskraften återvänt,  euroområdet har 
bytesbalansöverskott och penningpolitiken  förblir 
expansiv under en lång period framåt. Därmed finns 
förutsättningar för en långvarig uppgång. Att Europa 
är på väg mot tillväxt är goda nyheter för svensk 
 ekonomi, eftersom en stor del av vår export går till 
kontinenten. Svensk ekonomi gynnas också av expan-
siv finanspolitik som stimulerar privat konsumtion. 

Konjunkturinstitutets (KI) nya (december 2013) 
prognos för svensk och internationell ekonomi tror 
på en konjunkturuppgång som inleds med stigande 
BNP redan sista kvartalet 2013. Både inhemsk efter-
frågan och export väntas öka snabbare. Hushållens 
konsumtion ökar till följd av skattesänkningar, låga 
räntor och låg inflation. Det som framförallt driver 
på BNP-tillväxten är att både investeringar och  
export vänder upp när efterfrågan från omvärlden 
tar fart. I tabellen nedan anges KI:s respektive  
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) bedöm-

ningar för BNP-tillväxt (kalenderkorrigerad från 
2014 och framåt). 

BNP 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ki 1,3 1,0 2,5 2,9 2,9 2,7

sKl 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9

KI ligger nära SKL i sina bedömningar för 2013 
och 2014, men skiljer sig markant 2015 och 2016. 
Det beror på olika sätt att förhålla sig till överskotts-
målet för de offentliga finanserna (summan av stat, 
 kommun, landsting och ålderspensionssystem). 

KI räknar med att överskott uppnås 2017 (plus 
1 procent över en konjunkturcykel). Då räknar KI 
med en statlig budget 2015 utan åtgärder vare sig 
på inkomst- eller utgiftssidan. Därefter antar KI att 
den offentliga sektorn beslutar om nya utgifter på 
35 miljarder kronor för att bibehålla det  offentliga 
 åtagandet. På inkomstsidan förväntas skattehöj-
ningar på totalt 91 miljarder. Överskottsmålet står 
för drygt 40 av dem. KI skriver som en kommentar, 
att det kan vara lämpligt att utreda om överskotts-
målet fortfarande bör vara 1 procent av BNP, trots 
att de demografiska förutsättningarna förändrats.

SKL utgår i sin ekonomirapport (oktober 2013) 
från att överskottsmålet inte nås 2017.  Organisationen 
räknar med att statsbidragen till kommunsektorn 
ökar realt med 2 procent per år från och med 2015. 
Även andra bidrag räknas upp i SKL:s huvudkalkyl, 
till exempel höjs taken i sjuk- och föräldraförsäkring-
arna. Trots tillskottet av höjda statsbidrag ser SKL 
behov av skattehöjningar i kommuner och landsting 
med 31 öre. Om staten håller fast vid överskotts målet 
genom att låta statsbidragen till kommunerna vara 
nominellt oförändrade (vilket innebär 18 miljarder 
2017) måste kommunsektorn höja skatten med ytter-
ligare 60 öre, totalt 91 öre. Vilken instans som  gissar 
rätt när det gäller statens hantering av överskotts målet 
går naturligtvis inte att veta. Det framförs allt  oftare 
kritik mot överskottsmålet när demografin ställer 
större krav på det offentliga åtagandet.

Konjunkturinstitutet är den prognosmakare som 
har störst resurser till sitt förfogande. Bilden som ges 
nedan hämtas därför från KI:s rapport. Institutet 
tror att återhämtningen kommer att ta mycket lång 
tid. Först 2017 återfår Sverige fullt kapacitetsutnytt-
jande i ekonomin. Får KI rätt innebär det en histo-
riskt lång sammanhängande period 2009–2016 utan 
normalt kapacitetsutnyttjande. 

Arbetsmarknaden förstärks gradvis 2014–2017. 
En jämviktsarbetslöshet på 6,5 procent nås först 
andra halvåret 2017. Timlönerna väntas öka lång-
samt (2,8–2,9 procent per år 2014–2016).  Andelen 
arbetade timmar växer i stadig takt med cirka 1,2 
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procent 2014–2016. Inflationstakten väntas  fortsätta 
att vara låg. Inflationen exklusive ränte höjningar 
väntas nå 2 procent först 2017.  Riksbanken  väntas 
höja räntan från dagens 0,75 procent till 1,75  procent 
i slutet av 2015. Den tioåriga stats obligationsräntan 
väntas gå från 2,1 procent i  slutet av 2013 till 3,3 
procent i slutet av 2015. Ränteutvecklingen är fram-
förallt betydelsefull för Krambo, som har huvud delen 
av kommunkoncernens  skulder till kredit institut. 
Tidigare kunde kommunen  finansiera sig i bank-
sektorn med reporäntan som bas. Nu sker all upp-
låning via Kommuninvest, som har samma rating 
som svenska staten, men trots det betalar ett risk-
påslag i förhållande till statens upp låning. Risk-
påslaget är väsentligt lägre än mot svarande för 
 bankerna.

Riksdagen tog sent 2013 beslutet att ändra 
utjämnings systemet. Det innebär ett lyft av nivåerna 
från 2014 och framåt och ger en engångseffekt. Den 
kommande årsvisa förändringen påverkas inte. 

Nämndernas verksamhet
Elevantalet i grund- och gymnasieskolorna har länge 
varit vikande. Om alla produktionsresurser (lokaler,  
personal, förbrukningsmaterial med mera) skulle 
minska i takt med behovsminskningen, vore tillvaron  
för de kommunala beslutsfattarna enkel. Problemet 
är att behovsminskningen slår över hela kommunens 
geografi. Det är mycket svårt att förändra antalet 
enheter som kommunal verksamhet bedrivs i. För-
slag till förändringar möts fullt förståeligt av starka 
invändningar från dem som får längre resvägar. 
Trots det avvecklades skolorna i Lugnvik, Nora och 
Docksta. Eleverna i Lugnvik och Nora går numera  
i Högakustenskolan i Herrskog med elever i högstadiet.  
I Docksta bildades en friskola. Antalet  skolenheter 
för låg- och mellanstadiet gick från tre till två 
stycken. Den ansvariga nämnden barn-, kultur- 
och utbildningsnämnden, BKU, har haft svårt att 
anpassa verksamheten till budgetramen de senaste tre 
åren. Den ekonomiska obalansen fortsätter in i 2014. 

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala service-
nämnden, BAS, har störst budget. Nämnden ansvarar  
för äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt 
stöd till personer med funktionsnedsättning. När 
det gäller antalet äldre var förändringen liten. Totalt 
ökade åldersgruppen 65 år och äldre med 4,3 procent 
de senaste tre åren. Samtidigt minskade gruppen  
75 år och äldre med 3,5 procent. De allra äldsta, 
över 90 år, blev 19,6 procent fler samma period. Om 
man viktar samman förändringen efter hur mycket 
omsorg man brukar behöva i respektive åldersgrupp, 
ser man att behoven av äldreomsorg ökade med 1,7 

procent. Med samma tillvägagångssätt kan man 
mäta behovsförändringar för barn och unga. Där 
minskade behoven med 7,1 procent under treårs- 
perioden. Sådana beräkningar är naturligtvis endast 
indikativa. De säger inget om de faktiska behov som 
finns hos respektive individ respektive år, men visar 
ändå att när befolkningen minskar påverkas behovet 
av kommunal service olika i olika åldersgrupper.

BAS-nämnden hade också svårigheter att anpassa 
verksamhet till budgetram. Eftersom behoven inte 
minskar i äldreomsorgen måste budgetsänkningar 
mötas med produktivitetshöjningar eller kvalitets-
försämringar. Förvaltningen har sedan ett antal år 
ett planeringssystem som gör att arbetstiden kan 
utnyttjas effektivare. Antalet boendeplatser i äldre-
omsorgen minskade. År 2013 började det särskilda 
boendet Sunnebo avvecklas. Minskningen av boende 
platser ställer än högre krav på effektivitet i hem-
tjänsten. Också för BAS-nämnden fortsätter den 
ekonomiska obalansen in i 2014.

Kommunstyrelsen och miljö- och byggnämnden 
klarade sina budgetramar och har inga stora kända 
obalanser med in i 2014. 

Verksamhet i kommunala bolag och 
kommunalförbund – den kommunala 
koncernen
Den kommunala koncernen består dels av en legal 
koncern med ett helägt moderbolag Kramfors Kom-
munhus AB, som i sin tur helt äger bostadsbolaget  
Krambo Bostads AB, industrifastighetsbolaget 
Kramfors Industri AB (KIAB) samt stadsnätsbolaget  
Kramfors Mediateknik AB. Krambo äger Kramaff  
AB, som driver den nystartade gallerian. Ut över hel-
ägda bolag har kommunen ett hälftenägande av 
Höga Kusten Airport tillsammans med Sollefteå 
kommun. Räddningstjänsten bedrivs i ett kommunal- 
förbund med Sollefteå och Härnösand. Räddnings-
förbundet tas in till cirka 33 procent i koncern-
redovisningen. 

Två stora förändringar genomfördes 2013. Energi- 
bolaget såldes till Eon och Kramaff byggde om en 
befintlig lokal till galleria som öppnades i oktober. 
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Kramfors kommuns styrmodell
Kommunens styrning är viktig för att skapa en sam-
manhållen organisation med gemensam  ledning 
så att resurserna utnyttjas så effektivt som  möjligt. 
Styrmodellen har funnits några år och börjar bli 
inarbetad. Det pågår dock ständigt en  diskussion 
om hur modellen ska förändras och förtydligas 
innan kommunen hittar det som passar  Kramfors 
bäst. Kommunens styrmodell utgår från fem politik-
områden: styrning och ledning, hälsa och omsorg, 
samhällsbyggnad, barn och utbildning samt närings-
liv och arbetsmarknad. Som utgångspunkt finns vär-
degrunden som kommunfullmäktige antog i  början 
av året och som ska genomsyra hela den kommunala 
organisationen.

Värdegrund

Kundnytta vi finns till för medborgare, 

kunder och andra intressenter.

Demokratisk grundsyn alla människor har lika värde och 

rätt att uttrycka sin åsikt.

Delaktighet alla människor kan och vill 

utvecklas, ta eget ansvar och vara 

delaktiga.

Professionalitet vi är stolta över vårt uppdrag, tar 

samhällsansvar och är  

professionella i vår yrkesutövning.

Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till förvalt-
ningen att utarbeta ett förslag till vision. Det ska ske 
i dialog med medborgarna och personalen i kommu-
nen innan förslaget tas upp i den politiska  processen. 
Målet är att visionen ska fastställas i anslutning till 
den nya mandatperioden. 

Vision (arbetet pågår)

Policy inom fem politikområden

Program för mandatperioden

Årsplan i fyra fokusområden
med budget

Verksamhetsplan för nämnd

Överenskommelse med 
verksamhet om mål och resurser

Värdegrund

För varje politikområde finns en policy som 
beskriver kommunens förhållningssätt till  området. 
I varje politikområde finns sedan program som 
beskriver vad den politiska majoriteten vill åstad-
komma under mandatperioden. De program 
som finns är: ekonomi- och verksamhetsstyrning, 
personal politiskt program, program för skydd och 
säkerhet, vård- och omsorgsprogram, folkhälso-
program, kultur- och fritidsprogram, handlings-
program för skydd mot olyckor, översiktsplan, miljö-
program, bildningsprogram och slutligen program 
för näringslivsutveckling och arbetsmarknad. Pro-
grammen gäller en bit in i den nya mandatperioden 
och följs upp av kommunfullmäktige.

Varje år i juni beslutar kommunfullmäktige om 
en budget, alltså de kommunövergripande målen, de 
ekonomiska ramarna och investeringar. 

De fyra övergripande målen är:
•	 nöjda medborgare
•	 god verksamhet
•	 attraktiv arbetsgivare
•	 god ekonomisk hushållning.

För några av målen finns delmål eller så kallade 
framgångsfaktorer. För varje mål finns ett årsmål 
som följs upp i samband med årsredovisningen.

Utifrån budgetens mål och ramar gör 
 kommunens nämnder en verksamhetsplan. 

Budget och verksamhetsplaner följs upp två 
gånger per år och slutligen i årsredovisningen. 
Främst i samband med årsredovisning och budget-
process hålls uppföljningar, där kommunens resultat 
och kommande prioriteringar diskuteras.

Måluppfyllelse
Det är nu fjärde året som kommunövergripande mål 
följs upp. I de allra flesta fall är resultaten möjliga 
att jämföra med andra kommuners. Verksamheterna 
kan alltså både göra jämförelser och lära av andra. 

Sammanfattningsvis nåddes huvuddelen av de 
kommunövergripande målen och trenden ser god ut. 

Resultatet och måluppfyllelsen redovisas per mått 
för varje framgångsfaktor i respektive mål.

Kommunfullmäktige följer även upp nämndernas 
mål. Redovisningen finns i respektive nämnds verk-
samhetsberättelse. 

Nöjda medborgare
Det kommunövergripande målet nöjda medborgare  
omfattar samtliga politikområden. Nämnderna 
beskriver närmare i sina verksamhetsberättelser hur 
de arbetade med målen och vilka resultat de nådde. 
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Som helhet är bedömningen att trenden är på 
uppåtgående, även om målen inte nåddes i varje del. 
För målet nöjda medborgare finns fyra framgångs-
faktorer: livsmiljön är god, kommuninvånarna känner 
sig nöjda med den kommunala servicens kvalitet och 
omfattning, kommuninvånarna är nöjda med möjlig-
heten att påverka och företagsklimatet är gott. Resulta-
ten redovisas nedan för respektive framgångsfaktor.

Måluppfyllelse

resultatet visar förbättringar. ÒÒÒ
resultatet håller samma nivå. ÒÎÒ
resultatet visar försämringar. ÒÔÒ

Livsmiljön är god

Mål för 

2013

Resultat 

2013

Trend

Medborgarna ska uppleva 

att kommunen är en attrak-

tiv plats att bo och leva på. 60 50 ÒÔÒ
Medborgarna känner sig 

trygga. 65 64 ÒÎÒ

För livsmiljön är god kommer båda resultaten från 
medborgarundersökningen 2012. Det första resulta-
tet består av flera delar. Kommunen låg mindre bra 
till när det gällde utbildnings- och arbetsmöjligheter.  
Sysselsättningsgraden och antal nystartade företag 
i kommunen (per 1 000 invånare) var också lägre 
i kommunen än genomsnittet för alla kommuner. 
För att skapa fler arbetstillfällen satsade kommunen 
på olika aktiviteter för näringslivet. En bransch som 
kan växa och som kommunen stödjer genom olika 
projekt är besöksnäringen. Målet är att se till att 
destinationen Höga kusten blir internationellt känd. 
En livlig debatt om vindkraft och fiskodlingar fördes  
i kommunen. 

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala service-
nämnden (BAS) försökte stärka livsmiljön genom 
att äldre med hemtjänst ska möta ett begränsat antal 
vårdare. Kramfors snitt är 12 personer under en 
fjortondagarsperiod, vilket är färre än medel bland 
övriga kommuner (14).

Miljö- och byggnämnden medverkar i arbetet med 
en framtida avfallshantering. År 2013 hade man sär-
skilt fokus på hållbar utveckling i planprocessen. Ett 
arbete med tillsyn och information för att öka möjlig-
heterna för invånarna att leva miljövänligt påbörjades.

Målen som kommunstyrelsen fick av kommun-
fullmäktige för att förbättra livsmiljön utgår i flera 
fall från medborgarundersökningen. Resultaten 

visade att medborgarna upplever att de är nöjdare 
än tidigare med kommunikationerna. Det hänger 
givetvis samman med att tågtrafiken kommit igång. 
Ett annat mål var att öka nöjdheten med det kom-
mersiella utbudet. Ett kommunalt bolag byggde en 
 galleria i centrala Kramfors och flera nya  butiker 
öppnade. Gallerian bidrar både till arbetstillfällen 
och till större utbud. Medborgarundersökningen 
visade också att nöjdheten med det kommersiella 
utbudet ökade. Andelen inköpta ekologiska livs-
medel fortsätter att öka. Kramfors ligger nu på 19 
procent och målet 2014 är 25 procent. 

Medborgarundersökningar visade att invånarna 
upplever att de är trygga i kommunen.  Resultatet 
ligger över medel jämfört med andra  kommuner. 
SKL:s undersökning om elevernas trygghet i årskur-
serna 3 och 8 visade att cirka 90 procent  känner 
sig trygga. Även i LUPP-undersökningen, som 
Kommun förbundet i Västernorrland nyligen genom-
förde i årskurs 8 och i andra året på gymnasiet, 
visade att ungdomarna upplever sig trygga. Just 
ordet trygghet kom också fram bland de begrepp som 
symboliserar kommunen i varumärkesarbetet som 
avslutades 2013.

Kommuninvånarna känner sig nöjda med den  

kommunala servicens kvalitet och omfattning

Mål för 

2013

Resultat 

2013

Trend

Medborgarna upplever 

att de kommunala  

verksamheterna är bra. 55 48 ÒÔÒ
De som skickar e-post 

till kommunen med en 

enkel fråga ska få svar 

inom två dagar. 70 100 ÒÒÒ
De som ringer till  

kommunen ska få  

kontakt med en  

handläggare för att få 

svar på en enkel fråga. 70 56 ÒÒÒ
De som ringer till  

kommunen ska uppleva 

att de får ett gott  

bemötande. 80 93 ÒÒÒ
informationen på  

kommunens webbplats 

ska vara god. 75 86 ÒÒÒ

För denna framgångsfaktor kommer det första resultaten 
från medborgarundersökningen. Medborgarna upplevde 
inte att den kommunala verksamheten var bra 2012. 
Några delar drog ner betyget: medborgarnas upp-
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Kommuninvånarna är nöjda  

med möjligheten att påverka

Mål för 

2013

Resultat 

2013

Trend

Medborgarna upplever 

att de har inflytande 

över kommunens  

verksamhet. 40 33 ÒÔÒ
Kommunen gör det  

möjligt för medborgarna 

att delta i kommunens 

utveckling. 40 54 ÒÒÒ

Den ena resultatet kommer från medborgarundersök-
ningen och det andra från KKiK. Målet att kommu-
nen gör det möjligt för medborgarna att delta i kom-
munens utveckling nåddes, samtidigt som medbor-
garna upplevde att de inte kunde delta i kommu-
nens utveckling. Kommunen arbetade mycket med 
att utveckla medborgardialogen. Dialogmöten om 
centrum utveckling i Nordingrå och Nyland anordna-
des, likaså om ombyggnaden av Kramfors idrottsplats. 
I Ullånger ordnades träffar för att ta fram en gemen-
sam bild för hur samhället ska utvecklas. En struktu-
rerad modell för medborgardialoger i kommunen är 
på gång att tas fram. Möjlighet finns sedan flera år att 
lämna synpunkter direkt på kommunens hemsida.

Företagsklimatet är gott

Mål för 

2013

Resultat 

2013

Trend

Företagarna ska vara 

nöjda med företags-

klimatet i kommunen. 67 67 ÒÎÒ

Resultaten av företagarnas nöjdhet med företags- 
klimatet är från mätningen Insikten som görs av  
Sveriges Kommuner och Landsting. 

Mätningen går till så att man ställer frågor till de 
företag som varit i kontakt med kommunens myndig-
hetsutövning. Frågorna rör brandsyn, bygglov, mark-
upplåtelse samt miljö- och hälsoskydd. Totalindex för 
alla områden blev 67 vid den senaste mätningen, vilket 
är samma resultat som vid den förra mätningen. 67 är 
också medel för alla kommuner som gjort mätningen.

En annan undersökning som får stor publicitet  
är Svenskt Näringslivs årliga attitydundersökning 
bland företagare. Kommunens ambition är att 
klättra 100 placeringar. År 2013 klättrade kommu-
nen 47 placeringar. 

Kommunen ger varje månad ut nyhetsbladet Med 
fokus på Kramfors näringsliv, gör företagsbesök och 
arrangerar träffar med olika teman runt om i kom-
munen.

levelse av skolan, omsorgen samt gator och vägar. 
I nära anslutning till medborgarundersökningen 
pågick diskussioner om nedläggning av skolor, vilket 
kan ha påverkat resultaten. Vad gäller omsorgen kan 
resultatet ha påverkats av förändringar i äldreomsorgen  
med nedläggning av boende och problem när ett 
nytt planeringssystem för hemtjänsten infördes.  
Brukarundersökningar i äldreomsorgen och hem-
tjänsten visade att 85 procent var nöjda med sitt sär-
skilda boende och 94 procent ganska eller mycket 
nöjda med sin hemtjänst. Resultaten i skolan visade 
att fler elever var behöriga till gymnasieskolan. 

De övriga resultaten kommer från undersökningen  
Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) som genom-
förs varje år. En tydlig förbättring har skett de två 
senaste åren, när det gäller den tid det tar för kom-
munen att svara på en enkel fråga via e-post och 
informationen på hemsidan. Kramfors har det bästa 
resultatet bland alla kommuner för just e-posten. 
Målet att 70 procent ska få svar på en enkel fråga 
via telefon nåddes inte, men resultaten var bättre än 
2012. I 2013 års undersökning skärpte SKL kraven 
och medel för alla kommuner ligger på 44. Kramfors  
kommuns kundtjänst håller fortfarande på att 
utvecklas. De verksamheter som är dåliga på att svara 
i telefon har planer på att utveckla svarsgrupper som 
ska kunna förbättra tillgängligheten. Glädjande 
ändå är att Kramfors låg på andra plats bland 130 
kommuner i ett sammanfattande betyg över svarstider  
i växeln, möjlighet att få svar och bemötande. 

Kommunfullmäktige har satt mål till nämnderna,  
som de i sin tur tagit med i sin verksamhets planering 
och som i sin helhet redovisas separat under nämn-
derna. För BAS-nämnden var årsmålet att 70 pro-
cent av dem som bor på särskilt boende skulle vara 
nöjda. Resultatet var 85 procent. Även hemtjänst-
tagare var nöjda och nämnden hade ett bra service-
utbud. Barn-, kultur- och utbildningsnämnden för-
bättrade sina resultat och fick i början av året pris 
av SKL för att resultaten i skolan förbättrats bäst i 
hela Sverige. Kommunen klättrade från plats 267 år 
2009 till plats 68. Målet för hur många elever som 
fullföljde sina gymnasiestudier inom fyra år nåddes 
dock inte. Läskunnigheten i årskurs 1 ligger på cirka 
95 procent. 

I Kramfors centrum byggdes Dr Barks gata som 
binder ihop Bruksgatan med Limstagatan och 
underlättar framkomligheten till Kramforsskolan 
och hälsocentralen. Gränsgatan mellan Kyrkviksvägen  
och Skarpåkersskolan byggdes om med en gång- och 
cykelväg som ökar trafiksäkerheten vid skolan.  
Diskussioner fördes med Trafikverket om säkrare 
avfarter från E4 i närheten av Ullånger.
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God verksamhet
För det kommunövergripande målet god verksamhet 
finns endast en framgångsfaktor. 

God och hållbar utveckling

Mål för 

2013

Resultat 

2013

Trend

Kommunens verksamheter 

ska utifrån ett medborgar- 

och brukarperspektiv ledas 

på ett bra sätt. 359 449 ÒÒÒ

Målet för god verksamhet nåddes med god marginal. 
 Resultatet tas från SKL:s verktyg Kommunkompas-
sen. Verktyget är anpassat till kommunal verksam-
het och belyser kommunen från ett medborgar- 
och brukarperspektiv. Åtta områden undersöks och 
Kramfors låg över genomsnittet i offentlighet och 
demokrati, tillgänglighet och brukarorientering. 
Strax under eller på genomsnittet låg kommunen på 
ledarskap, resultat och effektivitet samt kommunen 
som samhällsbyggare. I kommunen som arbetsgivare  
och verksamhetsutveckling låg Kramfors något 
sämre till. 

Attraktiv arbetsgivare 
För det kommunövergripande målet attraktiv arbets-
givare finns tre framgångsfaktorer. I flera år har 
kommunen gjort en medarbetarundersökning för att 
få kunskap om vad medarbetarna tycker om kom-
munen som arbetsgivare.

Medarbetarundersökningen hösten 2013 hade 
omarbetats jämfört med den tidigare och  därför 
är resultaten inte helt jämförbara. Det är givetvis 
olyckligt för redovisningen detta år, men den nya 
undersökningen gör att kommunen kan jämföra 
sina resultat med andras. Den nya undersökningen 
har med nio så kallade HME-frågor som SKL tagit 
fram. De gäller motivation, ledarskap och styrning. 
Kramfors totalindex på medarbetarengagemanget 
blev 78, vilket också är medel för alla kommuner 
som gjorde HME-undersökningen.

Mål för 

2013

Resultat 

2013

gott  

ledarskap

Medarbetarna ska 

vara nöjda med sin 

närmaste chef. 91 %

Finns ej 

jämförbart 

resultat.

god  

arbetsmiljö

Medarbetarna ska 

vara nöjda med den 

totala  

arbetssituationen. 90 %

Finns ej 

jämförbart 

resultat.

Kompetenta 

medarbetare

Cheferna ska vara 

nöjda med  

medarbetarnas 

kompetens. 90 %

Finns ej 

jämförbart 

resultat.

I den nya medarbetarundersökningen finns liknande 
påståenden och frågor som tidigare. Däremot är 
svarsalternativen omgjorda, vilket gör att resultaten 
inte går att jämföra med målen inför budget 2013. 

På påståendet ”jag har som helhet förtroende för 
min närmaste chefs sätt att leda verksamheten”  
svarade 74,4 procent att det stämmer bra eller 
mycket bra. Det är inte jämförbart med resultatet 
för målet för gott ledarskap, men ger ändå en finger-
visning om att de flesta var nöjda.

När det gäller god arbetsmiljö är 82,2 procent 
nöjda eller i högsta grad nöjda när de svarar på 
påståendet ”om du gör en helhetsbedömning, hur 
nöjd är du med din nuvarande arbetssituation”.

I den nya undersökningen finns däremot ingen 
fråga till cheferna kring medarbetarnas kompetens. 
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God ekonomisk hushållning 
Målen för god ekonomisk hushållning kommenteras i 
avsnittet finansiell analys.

Mål för 

2013

Resultat 

2013

Trend

resultat resultatet uppgår 

till 1,1–2,1 % av 

verksamhetens 

nettokostnader. 1,1 % 0,6 ÒÎÒ
skuld-

sättning

Den totala 

skuldbördan per 

invånare får inte 

överstiga nivån 

2006-12-31,  

86 569 kr/ 

invånare.

<   86 

569 87 111 ÒÔÒ
avvi-

kelse

avvikelse mellan 

prognos och  

helårsutfall får 

maximalt ha en 

negativ avvikelse  

på 0,5 % av 

verksamhetens 

nettokostnader. 0,5

Positiv 

avvi-

kelse ÒÒÒ

Finansiell analys
Den finansiella analysen i detta avsnitt är ett under-
lag för att bedöma kommunens ekonomiska för-
måga. Analysen görs genom att ett antal nyckeltal 
granskas. Där det är möjligt görs jämförelser med 
andra kommuner, genomgående med 2012 som 
jämförelseår. Vissa av nyckeltalen ändras snabbare 
än andra. Av beskrivningen framgår om nyckeltalet 
kan ändras snabbt.

Skattesats och skattekraft
Skattekraft är en parameter som är mycket svår 
att förändra för kommunen. Den bestäms dels av 
an delen människor i arbetsför ålder, dels av den 
lokala arbetsmarknaden. Förändringar sker lång-
samt. Genom utjämningssystemet omfördelas 
huvuddelen av skillnaderna mellan kommunerna, 
men vissa skillnader kvarstår. Kommuner som 
Kramfors med låg egen skattekraft är känsliga för 
förändringar av utjämningssystemet. 

När skattesatsen jämförs med andra  kommuners 
får man en bild av kommunens handlingsutrymme. 
Om kommunen har en jämförelsevis låg skattesats 
kan ekonomin förstärkas genom skattehöjningar. 
Kommuner som redan har en hög skattesats har 
däremot svårare att höja skatten. Kramfors hör till 
de 36 kommuner som har högst totalt skatteuttag 
2014. 

Skattesats Total skattesats 

år 2014, %

Skattesats i 

kommun  

2014, %

Skattesats i 

landsting  

2014, %

Skattekraft 

kronor per  

invånare  

taxeringsår 

2013 

Skattekraft  

procent av 

rikets

Hela riket 31,86 20,65 11,20 185 792 100

Kramfors 33,83 23,14 10,69 16 227 90

Källa: sCb:s hemsida offentlig ekonomi.

35 kommuner har en total skattesats som är högre.

Tolv kommuner har en högre kommunal skattesats 
(exklusive Gotland).

122 kommuner hade ett sämre skatteunderlag per 
invånare taxeringsår 2013 (=inkomstår 2012).

Kramfors kommun har haft en oförändrad skatte-
sats sedan 1999, då den höjdes på grund av skatte-
växling med landstinget. Skatteväxlingen gjordes på 
grund av att kommunerna övertog verksamhet från 
landstinget. Landstinget Västernorrland har höjt 
skatten vid flera tillfällen från 9:46 år 1999 till 10:99 
kronor år 2013. År 2014 skatteväxlar kommunen 
ånyo med landstinget. Denna gång övertar kommun- 

erna i länet ansvaret för hemsjukvården och tar  
därför över 30 öre i utdebitering från landstinget.

Befolkningsförändring
Skatt och statsbidrag fördelas per invånare. Om 
invånarantalet krymper minskar också skatt och 
statsbidrag. Eftersom det finns ett utjämningssystem  
som beaktar skillnader i behov, påverkas utfallet av 
vilka åldersgrupper som minskar. En befolknings-
minskning i enbart åldrarna 20–64 år leder till att 
andelen äldre och yngre ökar. Genom utjämnings-
systemet mildras effekten de första åren. Om befolk-



17Förvaltningsberättelse

ningsminskningen fortskrider en lång tid, minskar 
även antalet barn och äldre med minskande stats-
bidrag som följd. Negativa befolkningsförändringar 
påverkar även förmögenheten och skuldsättningen. 
Skulden per invånare ökar vid oförändrad skuld-
stock, samtidigt som kvaliteten på tillgångarna (som 
till stor del är fastigheter och byggnader) försämras. 
Befolkningsförändring är en parameter som kom-
munen har mycket svårt att påverka. 

Utveckling av invånarantal, index basår 1990=100

Källa: sCb:s hemsida befolkning.

Resultat
Kommunen har resultat som ett av sina finansiella 
mål. Resultatet kan påverkas snabbt genom åtgärder  
i form av inköps- och anställningsstopp. Med sådana 
tillfälliga insatser är det emellertid svårt att få en 
godtagbar resultatnivå. Om resultatutvecklingen  
ses över en längre period, får man en bild av den 
långsiktiga förmågan att upprätthålla godtagbara 
resultatnivåer.

Resultat före extraordinära poster per invånare

Källa: sCb:s hemsida offentlig ekonomin. För 2013 enligt redovisning.
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Diagrammet visar att Kramfors har klarat balans-
kravet från och med 2002. Målnivån (brun linje) i 
diagrammet motsvarar ungefär 2 procent av skatt 
och statsbidrag, vilket ligger i det övre intervallet 
av det beslutade målet på 1–2 procent. Enprocents-
målet har funnits länge. Det motsvarar ungefär 500 
kronor per invånare. Resultatutvecklingen för samt-
liga kommuner i landet var sådan att god ekonomisk 
hushållning uppnåddes åren 2005–2012. Resultat-
målet nåddes inte i Kramfors. I budgetarna beaktades  
resultatmålet, men eftersom nämnder överskred 
budgeten nåddes inte målet.

Soliditet
Soliditet visar nettoförmögenheten i relation till de 
totala tillgångarna. Måttet uttrycks i procent. Åta-
gandet för pensioner intjänade före 1998 brukar 
 läggas till. För Kramfors läggs pensionsåtagandet 
in som ett nettoåtagande med avdrag för överförda 
medel till pensionsstiftelsen. Soliditeten är mycket 
svår att påverka på kort sikt. Den brukar ses som ett 
mått på långsiktig betalningsförmåga. 

Soliditet i kommunkoncerner inklusive pensioner före 

1998

Källa: sCb:s hemsida offentlig ekonomi.

Soliditeten för kommunkoncernen är negativ sedan 
1999. Det betyder att skulderna är större än till-
gångarna. Soliditeten 2011 och 2013 påverkades 
negativt av den sänkta diskonteringsräntan för pen-
sionsskulden. År 2013 påverkade försäljningen av 
energiverket positivt. I hela riket har soliditeten varit 
stabil på 15–20 procent. För att Kramfors ska hamna 
på ett riksgenomsnitt krävs att det egna kapitalet för-
bättras med drygt 450 mkr. Att förbättra soliditeten 
till genomsnittet för riket via årliga resultat tar därför  
mycket lång tid. 
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Nettokostnader
En balanserad ekonomi kräver att nettokostnaderna 
inte utvecklas snabbare än skatteintäkterna.

Årlig förändring av nettokostnader respektive skatt 

och statsbidrag 2003–2012

Källa: sCb:s hemsida offentlig ekonomi samt egna beräkningar. 

Diagrammet visar ett genomsnitt av de årliga pro-
centuella förändringarna. 

Diagrammet visar att de ekonomiska förutsätt-
ningarna för Kramfors avviker markant från en 
kommun med samma utveckling som rikets. 

Nyckeltalet kan förändras snabbt genom händel-
ser i omvärlden som påverkar skatteutfall och egna 
åtgärder.

2013 2012

Delår 1 Delår 2 Utfall Delår 1 Delår 2 Utfall

bas-nämnd +0,1 – 0,8 – 3,6 – 3,3 +1,7 – 0,2

bKU-nämnd – 8,6 – 9,7 – 9,9 – 2,8 – 13,0 – 3,3

Miljö- och byggnämnd 0 +0,1 +1,1 0 0 0

Kommunstyrelse – 5,3 – 0,7 +3,2 – 2,1 – 3,2 – 2,3

avvikelse för nämnder – 13,8 – 11,1 – 9,2 – 8,2 – 14,5 – 5,8

Årets resultat – 1,5 +15,5 +6,2 + 14,0 +7,3 + 0,2

Prognoser och budgetföljsamhet 
Fullmäktige får två delårsbokslut (april och augusti) 
under året. De innehåller prognoser för budget-
avvikelser för både enskilda nämnder och för det 
totala resultatet.

Tabellen visar budgetavvikelse för nämnder. För 
årets resultat visar tabellen prognos respektive fak-
tiskt utfall. Kommunen har prognosavvikelse som 
ett av sina finansiella mål. Den sammanlagda av-
vikelsen mellan nämndernas prognoser och helårsut-
fall får ha en maximal negativ avvikelse på 0,5 pro-
cent av verksamhetens nettokostnader. Måttet defi-

(procent)

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

Riket skatt
och statsbidrag

Riket
nettokostnader

Kramfors skatt
och statsbidrag

Kramfors
nettokostnader

nieras som genomsnittet för avvikelser i delårsbokslut 
1 och delårsbokslut 2 minus avvikelsen i helårsutfallet, 
dividerat med verksamhetens nettokostnader. Den 
genomsnittliga avvikelsen i nämndernas prognoser  
för delår 1 samt delår 2 är minus 12,4 mkr. Den 
faktiska avvikelsen blev bättre. Det finansiella målet 
nåddes därmed.  

Kommentarer till avvikelser för nämnderna finns 
dels i kommande avsnitt i förvaltningsberättelsen, 
dels i respektive nämnds verksamhetsberättelse. 
Skillnaden mellan prognos för resultat i delår 2 och 
faktiskt utfall förklaras framförallt av att kostnaderna  
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för pensioner blev avsevärt högre än prognostiserat.  
Ingen pensionsprognos beställs till delårsboksluten,  
eftersom pensionsadministratören KPA tar ut en 
avgift för varje beräkning.  

Summa avvikelse för nämnder i procent  

av bruttokostnader

Diagrammet visar att nämnderna sammantaget har 
svårt att klara budget.

Skuldsättning
Ett av kommunens finansiella mål är att den reala 
skulden per invånare inte får öka jämfört med 
utgången av 2006.

Total skuld per invånare  

I måttet ingår samtliga skulder och avsättningar i 
koncernens balansräkning, pensionsåtaganden som 
tjänats in före 1998 samt borgensåtaganden mot 
utomstående. Från total skuld dras likvida medel. 

Diagrammet visar att skulden ligger något över 
det tak som angetts i målet.  I samband med beslutet 
om budget för 2014 reviderades målet, så att effekten  
av den sänkta diskonteringsräntan vid beräkning av 
pensionsskuld ska exkluderas. Diskonteringsräntan 
sänktes 2013. Målnivån skulle ha klarats om revi-
deringen gällt även för 2013. Den sänkta diskonte-
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ringsräntan höjde skulden med 56 miljoner, vilket 
motsvarar drygt 3 000 kronor per invånare nomi-
nellt. Skuld per invånare är ett nyckeltal som tar 
lång tid att förändra.

Likviditet
Likvida medel andel av externa kostnader

Källa: sCb:s hemsida offentlig ekonomi samt Kramfors utfall 2013.

Likviditet är ett nyckeltal som kan påverkas mycket 
snabbt, till exempel genom att kommunen tar nya 
lån.

Investeringar som andel av skatt och 
statsbidrag
Nettoinvesteringar andel i procent av skatt och statsbidrag

Källa: sCb:s hemsida offentlig ekonomi samt Kramfors utfall 2013.

Kommunens investeringsnivå som andel av skatt och 
statsbidrag har legat lågt i Kramfors. Den låga nivån 
är en konsekvens av svaga resultat och av målet att 
hålla skulden per invånare konstant. Från och med 
2009 har alla investeringar i verksamhetsfastigheter 
utförts av det kommunala bostadsbolaget.

Investeringsbudgeten bestäms årligen. Nyckeltal 
där investeringar ingår kan därför påverkas snabbt.
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Kostnadsnivå

Källa: Koladas hemsida.

Diagrammet visar redovisad kostnad jämförd med 
den kostnadsnivå som beräknas i kostnadsutjäm-
ningen. Om utfallet ligger på noll betyder det att 
kostnaden är exakt densamma som kostnadsnivån 
i utjämningssystemet. Om utfallet ligger över noll 
betyder det att kostnaden är högre. 

Kraftiga merkostnader i förhållande till kostnads-
utjämningen innebär svårigheter att klara finansie-
ringen med ett normalt skatteuttag.

Kostnaden för gymnasieutbildningen steg kraftigt 
2011 och 2012. Det är ett tecken på att kostnaderna 
inte kunde anpassas till mindre elevkullar. I grund-
skolan har relationen till standardkostnaden i utjäm-
ningssystemet gradvis försämrats från 2002 och 
framåt. Försämringen beror även här på att kostnaderna 
inte kunde reduceras i takt med elevminskningarna. 

För äldreomsorgen innebar åren 2006–2012 en 
markant sänkning. 

För förskola och skolbarnsomsorg var avvikelsen 
mot standardkostnaden stor hela perioden. Från och 
med 2014 görs utjämningssystemet om. För Kram-
fors kommun är den största enskilda ändringen en 
höjning av den beräknade kostnadsnivån i förskola 
och skolbarnsomsorg. Avvikelsen blir därmed lägre 
från 2014 och framåt.  

För individ- och familjeomsorgen visar kurvan en 
stor variation under perioden. Enstaka beslut om pla-
ceringar av barn får stor påverkan på kostnadsnivån. 

Nyckeltalet kan inte påverkas snabbt annat än 
marginellt. Större anpassningar av verksamhets- 
kostnader tar tid. 
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Pensionsåtagande och pensionsstiftelse
Pensioner som tjänats in före 1998 redovisas på det 
sätt lagen föreskriver, det vill säga som en ansvarsför-
bindelse utanför balansräkningen. I årsredovisningen 
för 1998 fanns åtagandet i balansräkningen som en 
skuld. Med beräkningsreglerna som gällde då värde-
rades åtagandet till 341,7 mkr. I denna årsredovis-
ning värderas samma åtagande till 680,5 mkr. Trots 
att inget nytt intjänande sker har åtagandets värde 
dubblerats. Det finns flera anledningar till den  
kraftiga ökningen. Dels har antaganden om livs-
längd ökat i beräkningen, dels värdesäkras åtagandet 
och räknas därför upp årligen. Eftersom åtagandet 
är förmånsbestämt påverkar också förändringar i det 
allmänna pensionssystemet åtagandet. De år den så 
kallade bromsen slår till i det allmänna pensions- 
systemet ökar åtagandet. Under senare år är det 
framförallt sänkningar av diskonteringsräntan som 
lyft åtagandet. 

Enligt det nu gällande regelverket för redovisning 
ska pensionsutbetalningar redovisas som kostnader. 
Pensionsutbetalningarna väntas vara som störst runt 
år 2030. För att kapa toppåren på utbetalningarna 
har kommunen bildat en pensionsstiftelse. Vid två 
tillfällen fördes pengar över till stiftelsen. I början 
av 2012 insattes en första mindre del och i juni 2013 
sattes huvuddelen 75,6 mkr in. Totalt är 99,8 mkr 
insatt i stiftelsen. Kommunen har tagit kostnaderna  
för överföringen till stiftelsen och löneskatten det 
medför. Avsikten är att minska kostnadsbelastningen  
längre fram genom att hämta gottgörelse från stiftel-
sen. Underlaget för löneskatt minskar då gottgörel-
sen hämtas, vilket betyder att effekten av löneskatten 
blir neutral, jämfört med motsvarande tillväxt i pla-
ceringar i egen balansräkning.

Pensionsstiftelsen ska rapportera till kommun-
styrelsen vid tre tillfällen under året. Vid den senaste 
rapporteringen, som grundade sig på värdet för 
innehaven den 15:e januari 2014, uppgick värdet till 
109,0 mkr. Vid årsskiftet var det aktuella omkost-
nadsbeloppet för genomförda placeringar 100,8 mkr. 
Omkostnadsbeloppet motsvarar anskaffningskost-
naden. Dessutom hade stiftelsen likvida medel på 
0,1 mkr. Andelen aktier och aktiefonder utgör nära 
50 procent av innehavet. Räntebärande placeringar 
uppgår till knappt 40 procent. Resterande del utgörs 
av så kallade alternativa investeringar där även  
hedgefonder ingår. 

Det totala pensionsåtagandet framgår av noten 
till poster inom linjen.
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Drift- och investeringsredovisning
Nämnd/styrelse, (mkr) Redovisning 2013

Budget 

2013

Kostnader Intäkter Netto Avvikelse 

2013

Redovisat 

2012

bas-nämnd – 436,3 – 549,3 109,5 – 439,8 – 3,6 – 428,7

bKU-nämnd – 381,0 – 446,4 55,5 – 390,9 – 9,9 – 388,1

Miljö- och byggnämnd – 8,0 – 12,6 5,6 – 7,0 1,1 – 7,9

Kommunstyrelsen – 167,4 – 433,3 269,1 – 164,2 3,2 – 157,6

Summa nämnder och styrelse – 992,7 – 1 441,6 439,6 – 1 001,9 – 9,2 – 982,2

Finansiering 22,3 – 36,8 52,9 16,1 – 6,2 14,3

Totalt – 970,4 – 1 478,3 492,5 – 985,8 – 15,4 – 967,9

Övriga resultatsteg

avskrivningar – 32,0 – 31,7 – 31,7 0,3 – 31,7

Jämförelsestörande intäkter 10,8 117,1 117,1 106,3 23,7

Jämförelsestörande kostnader – 94,0 – 94,0 – 94,0 – 18,8

Verksamhetens nettokostnader 

enligt resultaträkningen – 991,6 – 1 604,0 609,6 – 994,4 – 2,8 – 994,7

NETTOINVESTERING 2013–2008 PER FÖRVALTNING

Förvaltning, (mkr) Redovisat

Budget 

2013

2013 2012 2011 2010 2009

bas-nämnd 2,5 0,5 0,8 1,0 0,5 3,7

bKU-nämnd 2,2 2,1 1,2 1,9 1,5 1,5

Ks 81,3 32,7 0,6 0,0 1,6 0,0

Summa 86,0 35,3 2,5 2,9 3,5 5,3

Bland 2013 års större investeringar, 35,3 mkr netto,  
märks:

mkr

Kramfors iP 7,9

gränsgatan 4,8

barks gränd 2,5

strandgatan 1,9

barks villa etableringsytor 1,9

beläggningar 1,0

investerat i datorer och skrivare 2,7

östby vv 2,0

gränsgatan va 1,0
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Redovisning av beslut om investeringar 

Total budget
(mkr) varav ursprunglig 

årsbudget 1)

Tilläggs budget 1) Ytterligare objekt 2) Avgår objekt 3)

86,0 59,9 26,1
1) KS § 46/2013, KS § 56/2013, KS § 107/2013.
2) Omföringar från drift till investeringsbudget i enlighet med revisionens anvisningar.
3) Omföringar från investeringsbudget till driftbudget.

•	 År 2012 startades ett chefsutvecklingsprogram. 
Utbildningen innehåller bland annat jämställdhet  
och ledarskap och avslutades under året. Motsvarande  
utbildningar ska fortlöpande erbjudas nya chefer. 
En värdegrund antogs med honnörsord som kund-
nytta, demokratisk grundsyn, delaktighet och  
professionalitet. Värdegrunden visar vilket förhåll-
ningssätt som ska genomsyra hela kommunen. 

Ekonomi

•	 Energibolaget såldes till Eon. Pengarna från för-
säljningen överfördes till kommunen som beslu-
tade att tillföra 94 mkr till pensionsstiftelsen. Nu 
täcker pensionsstiftelsen cirka 20 procent av de 
pensionsåtaganden som redovisas som ansvars-
förbindelse.

•	 Ett beslut om återbetalning av premier för avtalade  
sjukförsäkringar för 2005 och 2006 togs i september.  
För Kramfors blev återbetalningen 20,6 mkr. 
Återbetalningen redovisas som en jämförelse- 
störande intäkt.

•	 Riksdagen beslutade om ändringar i utjämnings- 
systemet. Det absolut viktigaste för Kramfors var 
att inkomstutjämningen inte försämras. Mycket 
positivt var också justeringarna i beräknings- 
modellen för förskola och skolbarnsomsorg. Den 
gamla modellen speglade inte alls den faktiska 
efterfrågan på förskola och skolbarnsomsorg  
i Kramfors och andra liknande kommuner. Det 
är viktigt att påminna om att effekten av föränd-
ringen blir ett engångslyft för intäkterna från ett 
år till ett annat. Förändringen av utjämnings- 
systemet påverkar däremot inte de kommande 
årsvisa förändringarna.  

Byggnationer

•	 Det största pågående byggprojektet för kommun- 
koncernen är den nya skolan på Skarpåkern 
nära Kramfors centrum. Byggandet bedrivs av 
Krambo AB. Skolan ska börja användas höst-
terminen 2014. En trafiksäkrare gata till skolan 
byggdes också.

Viktiga händelser
Utveckling 
•	 Kommunen tog emot många asylsökande med 

anledning av konflikten i Syrien. Migrationsverket 
öppnade ett kontor i Kramfors och Krambo erbjöd 
cirka 100 lägenheter för asylsökande. Det är Mig-
rationsverket som har ansvaret för dem som kom-
mer, men kommunen har en samordnare för asyl-
mottagning som stöd. Många föreningar och med-
borgare hjälpte till genom att skänka kläder och 
annat som flyktingarna kan komma att behöva. 
Kommunen påverkas av att en del av dem som 
beviljas asyl väljer att bosätta sig i kommunen. Det 
får en positiv påverkan på kommunens intäkter 
genom att skatt och statsbidrag ökar. Det bromsar 
också befolkningsminskningen och lindrar därmed 
kravet på omställning av verksamheter. 

•	 För skolans del innebar året både utveckling och 
avveckling. Kommunen fick pris av Sveriges Kom-
muner och Landsting (SKL) för att resultaten i 
skolan förbättrats bäst i hela Sverige. Kommunen 
klättrade från plats 267 år 2009 till plats 68. Gym-
nasieskolan utvecklade så kallad gamification, vilket  
innebär att man tillämpar samma koncept som  
i datorspel i undervisningen. En ny skolhusorgani-
sation började gälla vid höstterminen. Den innebar 
att eleverna från Lugnviks och Torroms skolor går 
på Högakustenskolan i Herrskog. Dockstaskolan 
stängdes, men där startades en friskola. 

•	 Företagarna i kommunen tycker att företags- 
klimatet i kommunen blivit bättre. Kramfors 
klättrade i Svenskt Näringslivs företagsranking 
med hela 48 placeringar. Målet är att klättra 100 
placeringar på tre år. 

•	 En ny översiktsplan antogs av kommunfullmäktige. 
Där beskrivs hur kommunen vill att mark- och 
vattenområdena ska användas och hur bebyggelsen  
ska utvecklas och bevaras. Utgångspunkten för 
planen är att kommunen är centralt placerad i ett 
av Norrlands befolkningstätaste områden. Botnia-  
och Ådalsbanan innebär nya möjligheter till 
utveckling. Kommunen har alltså goda förutsätt-
ningar att utvecklas till en trivsam plats, centralt 
belägen i en ny och spännande region.
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•	 Ett annat stort pågående projekt är ombyggnaden  
av Kramfors idrottsplats. Den ger bland annat 
konstgräs, nya löparbanor och en ny läktare.

•	 Kramfors första galleria, Gallerian Christoffer, 
som byggdes av Krambo AB:s dotterbolag Kramaff  
AB, invigdes i slutet på oktober. I samband med 
invigningen arrangerades en stor matmässa: 
Smaka på Västernorrland. Kommunen var med-
arrangör. Mässan pågick i två dagar och var dess-
utom plats för sista deltävlingen i Årets kock 
2014. Invigningen och matmässan var mycket väl-
besökta och lyckade.

•	 Dr Barks gata, som binder samman Bruksgatan 
och Limstagatan, invigdes och Ica började bygga 
en butik i centrala Kramfors.

Framtidsbedömning
Kramfors kommun har ett sjunkande invånarantal, 
hög medelålder och hög arbetslöshet. Det här är frågor  
som berör och engagerar alla. Kommunen som orga-
nisation har ett stort ansvar för att vända trenden, 
men även hur kommunens företag och enskilda med-
borgare agerar har betydelse för om vi ska lyckas.

En viktig pusselbit är på plats i och med att kom-
munikationerna har förbättrats med järnvägen. 
Trots en del barnsjukdomar i form av tekniska bris-
ter, anpassning av tidtabeller och prislistor med mera 
så är trafiken nu igång. Förbättrade kommunikationer 
är nyckeln till framtiden och resan har bara börjat. 

Kollektivtrafiken bidrar till bättre förutsättningar 
för företagen. Upptagningsområdet för att rekrytera  
kompetent personal blir större. Ur ett medborgar-
perspektiv kan man vända på synsättet och med 
Kramfors som utgångspunkt får man närhet till 
intressanta arbeten och ett stort utbud av nöjen och 
rekreation. Allt inom ett rimligt pendlingsavstånd.

Kramfors ligger geografiskt mycket bra till  
i Västernorrlands län och kommunen behöver mark-
nadsföra de fördelar som läget innebär. 

Enbart ett bra läge räcker inte, dessutom måste 
kommunen vara attraktiv för människor och före-
tag. Vad som är attraktivt är en smaksak, men en 
utmaning ligger i att bli tydligare med vad kommu-
nen står för och vill åstadkomma i framtiden. Flera 
viktiga beslut fattades 2013:
•	 Den nya översiktsplanen antogs.
•	 Varumärket eller bilden av Kramfors antogs.

Under 2014 pågår arbetet med att skapa en vision för 
Kramfors kommun. Här är det viktigt att hela kommu-
nen känner sig inkluderad och att vi gemensamt arbetar 
för den målbild som håller på att sättas upp.

Befolkningsutveckling behovsgrupperad – Index

indexserie basår 2007=100. invånare den 1/1 respektive år. 

År 2015–2018 är prognosår. 

 

De sista stora barnkullarna har passerat genom gym-
nasiet. Antalet 16–18-åringar har minskat kraftigt. 
Det blir en stor utmaning att anpassa organisationen 
till ändrade behov. Eftersom utflyttningen är störst 
i åldrarna som följer på gymnasiet finns det hopp 
om en viss förbättring av flyttnettot på sikt. De stora 
flyktingströmmarna in till Sverige just nu påverkar 
kommunens befolkningssiffror positivt. Nettoflytt-
ningen mot utlandet är starkt positiv. Förhoppnings-
vis leder strömmen till att flera väljer att varaktigt 
bosätta sig i kommunen. Den långsiktiga befolk-
ningsminskningen bör åtminstone kunna dämpas.
 År 2013 var det tolfte året i rad som kommunen 
klarade balanskravet, det vill säga hade ett positivt 
resultat. Ambitionen att uppnå god ekonomisk hus-
hållning kvarstår. Engångslyftet som förändringen 
av utjämningssystemet innebär, ger en unik möjlig-
het att lyfta resultatnivån. Samtidigt ökar nu fokus 
på vad kommuninvånarna får för sina skattepengar. 
Genom att mäta och målsätta kvalitet ska verksam-
heten förbättras. Kramfors deltar till exempel i Kom-
munens Kvalitet i Korthet som är ett samarbetspro-
jekt mellan ett stort antal kommuner under ledning 
av Sveriges Kommuner och Landsting. Kramfors 
genomför flera egna undersökningar där målnivåer 
satts för olika mått.  

Antalet anställda som är 60 år och äldre var 331 
(över 20 procent) 2013-12-31. En stor del av anpass-
ningen till minskade ramar kan därför lösas genom 
naturlig avgång. Pensionsavgångarna är så stora att 
en hel del nyanställningar måste göras. Genom den 
egna personalförsörjningen har kommunen en viss 
möjlighet att påverka befolkningsstrukturen.
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Personalredovisning 

Åldersfördelning av antalet personer (tillsvidare)  

den 31/12 respektive år

2009 2010 2011 2012 2013

20–29 13 18 25 39 54

30–39 166 173 197 199 211

40–49 378 369 414 405 404

50–59 526 526 563 535 531

60– 535 479 475 388 331

Könsfördelning
Andelen män respektive kvinnor var i stort sett oför-
ändrad jämfört med 2012; 80,7 procent av de tills-
 vidareanställda är kvinnor, vilket är en fördelning 
som är ganska typisk för en kommun.

Medelsysselsättningsgrad
Medelsysselsättningsgraden hos de  tillsvidareanställda 
fortsätter att öka och är nu uppe i 97 procent. Det 
finns tydlig skillnad mellan män och kvinnor; 
 männens medelsysselsättningsgrad var 99 procent 
jämfört med 97 för kvinnorna. Sett över fem år har 
medelsysselsättningsgraden ökat varje år, mer för 
kvinnorna, vilket är positivt.

Personalkostnader
Personalkostnaden är den enskilt största i budgeten. 
År 2013 var den 56,9 procent av bruttokostnaderna. 

Medellönen var 25 609 kronor för tillsvidarean-
ställda. Kvinnorna tjänade 91 procent av vad  
männen tjänade. Kvinnornas medellön var 25 143 
jämfört med männens 27 553 kronor. 

Personal
Kramfors kommun är den största arbetsgivaren i 
kommunen med sina drygt 1 500 tillsvidareanställda. 
Av dem är drygt 20 procent fyllda 60 år. Det  betyder 
att kommunen står inför utmaningen att rekrytera 
kompetenta medarbetare på en allt tuffare arbets-
marknad, där det gäller att hitta personer med rätt 
utbildning.

Antal medarbetare
Den sista december var 1 531 personer tillsvidarean-
ställda i Kramfors kommun, en minskning med 35 
personer jämfört med året innan. Antalet innehavare 
(tillsvidareanställda och visstidsanställda) minskade 
från 1 632 till 1 624 personer, med andra ord en lite 
mindre minskning än om man bara ser till tillsvidare- 
anställda. 

Utveckling tillsvidareanställda och innehavare 
2009–2013

Antalet anställda under femårsperioden minskade 
(förutom den tillfälliga ökning som uppstod det år 
Nordvikskolan var kommunal).

Åldersstruktur
Medelåldern på de tillsvidareanställda medarbetarna  
sjönk till 50,1 jämfört med 51,0 året innan. De tills- 
vidareanställda under 30 år ökade från 39 till 54 och  
har mer än fördubblats på två år, vilket är positivt, 
även om andelen fortfarande bara är 3,5 procent.

Andelen av de tillsvidareanställda som fyllt 60 år 
var 21,6 procent, vilket innebär att nästan var femte 
medarbetare går i pension de närmaste fem åren. 
Det ger möjlighet att se över verksamhetens behov, 
men det blir samtidigt en stor utmaning att rekry-
tera kompetenta medarbetare. 
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Medellön (tillsvidare) den 31/12 respektive år

2009 2010 2011 2012 2013

Totalt 22 782 23 398 24 293 25 038 25 609

Kvinnor 22 417 23 052 23 791 24 560 25 143

Män 24 649 25 070 26 336 27 020 27 553

Kvinnors 

lön i % av 

mäns 90,94 91,95 90,34 90,90 91,25

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron ökade till 5,6 procent av arbetstiden  
jämfört med 5,4 år 2012. De större förvaltningarna,  
BAS-, BKU- och kommunledningsförvaltningarna,  
hade alla ökad sjukfrånvaro.  Kvinnornas frånvaro 
ökade i alla förvaltningar medan männens sjönk i BAS-,  
BKU- och miljö- och byggförvaltningarna. Det är 
oroande att kvinnornas frånvaro nu är uppe i 7,2  
procent av arbetstiden i BAS-förvaltningen och 8,2 
procent i äldreomsorgen och att sjukfrånvaron ökar.

Den korta sjukfrånvaron upp till 14 dagar var i stort 
sett oförändrad jämfört med 2012. Sjukfrånvaron  
15–89 dagar minskade totalt sett, men ökade i BAS- 
förvaltningen. Den långa sjukfrånvaron ökade något 
totalt sett. BAS-förvaltningen hade en kraftig minskning  
av den länge sjukfrånvaron, medan övriga förvalt-
ningar ökade, främst kommunledningsförvaltningen.

Sjukfrånvarokostnaden var motsvarande 11,2 mkr 
2013, vilket kan jämföras med 11,6 mkr 2011. 

Sjukfrånvaro i % av arbetstid i Kramfors kommun

År Totalt Kvinnor Män

2013 5,62 6,18 3,63

2012 5,39 5,77 4,07

2011 5,32 5,73 3,87

2010 5,03 5,45 3,19

2009 5,15 5,79 2,51

Sjukfrånvaro i % av arbetstid fördelat på förvaltningsnivå

År BKU BAS KLF MoB

2013 4,30 6,81 4,29 3,83

2012 4,14 6,74 3,47 3,94

2011 4,84 6,32 3,27 1,70

2010 4,72 5,66 3,37 1,12

2009 5,29 5,72 3,69 1,18

Ur Kramfors perspektiv
Kramfors står precis som många andra kommuner 
och organisationer inför att många medarbetare går 
i pension de närmaste fem åren. Med över 20 pro-
cent av medarbetarna fyllda 60 år står kommunen 
inför en tuff utmaning att hitta rätt medarbetare för att 
kunna fortsätta bedriva en bra kommunal verksamhet. 

Höstens medarbetarundersökning visade att de 
anställda i Kramfors kommun trivs i sitt arbete. 
Sammanfattande från resultatet från medarbetar-
 undersökningen är att medarbetarna till mycket 
stor del:
•	 är insatta i sin arbetsplats mål
•	 vet vad som förväntas av dem i arbetet
•	 upplever arbetet som meningsfullt
•	 ser fram emot att gå till arbetet
•	 upplever att man har ett bra samarbete på  

arbetsplatsen
•	 är nöjd med sin nuvarande arbetssituation. 

Dessa resultat är viktiga när man ska marknads föra 
kommunen som arbetsgivare och för att attrahera 
människor att söka jobb i Kramfors kommun.
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Redovisningsprinciper

bokslutsdagen. 

Borgensåtagande: en förpliktelse att betala ränta och 

amortering för ett lån om låntagaren inte betalar.

Eget kapital: skillnaden mellan tillgångar och skulder.

Förvaltningsberättelse: den är en lagreglerad del av 

årsredovisningen som ska informera om förhållanden och 

händelser som är viktiga för bedömning av kommunens  

ekonomi, väsentliga personalförhållanden samt kommunens  

förväntade utveckling. vidare ska investerings utfallet och 

budgetavvikelser framgå.

Investering: Anskaffning av resurs med längre varaktighet 

än tre år och till ett belopp om minst 1/2 basbelopp.

Jämförelsestörande: en kostnad eller intäkt av markant 

engångsnatur och betydande belopp.

Kassaflödesanalys: Redovisning av hur kommunen har 

fått in pengar samt hur de har använts under året. Till skill-

nad från resultaträkningen som visar kostnader/ intäkter 

redovisas här ut- och inbetalningar.

Koncernredovisning: en sammanställning av resultat- och 

balansräkningar och kassaflödesanalyser för kommunen, 

kommunens bolag och kommunalförbund som kommunen 

är delägare i.

Kortfristiga fordringar: Fordringar som ska betalas inom 

ett år.

Kortfristiga skulder: skulder som ska betalas inom ett år.

Långfristiga skulder: skulder som betalas först efter ett år.

Nettoinvesteringar: investeringsutgifter efter avdrag för 

investeringsbidrag.

Nettokostnader: driftkostnader efter avdrag för drift-

bidrag, avgifter och ersättningar. Finansieras med 

 skattemedel.

Omsättningstillgång: egendom som inte är anläggnings-

tillgång.

Periodisering: Fördelning av kostnader och intäkter till det 

år då resurserna tillkommer eller förbrukas.

Resultaträkning: sammanfattning av årets intäkter och 

kostnader, visar hur förändringen av kommunens eget 

kapital har uppkommit.

Kommunen
Kramfors kommun följer den kommunala redovis
ningslagen och de rekommendationer som  lämnats av 
Rådet för kommunal redovisning. Enstaka undantag 
från detta redovisas i notapparaten.  Åtaganden för 
pensioner intjänade före 1998 (690,3 mkr) finns redo
visade utanför balansräkningen bland åtaganden. 

Koncernen
Den sammanställda redovisningen upprättas enligt 
förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. 
Med förvärvsmetoden menas att vid förvärvs
tillfället förvärvat eget kapital i kommunala bolag 
 eliminerats, varefter intjänat kapital har räknats 
in i koncernens eget kapital. Den proportionella 
metoden innebär att endast ägd andel av bolag tas 
in i redovisningen. Vissa olikheter i redovisnings
principer mellan kommun och bolag finns, men 
dessa har inte bedömts vara så stora att  justeringar 
behövt göras. Inom koncernen förekommer 
om fattande transaktioner mellan de ingående 
 enheterna. Alla sådana transaktioner av väsentlig 
karaktär har eliminerats. 

Begreppsförklaringar
Anläggningstillgångar: Tillgångar avsedda för stadig-

varande bruk eller innehav. Avser kommunens värde-

papper, långfristiga fordringar, inventarier, transportmedel, 

fastigheter och anläggningar.

Avskrivningar: planmässig värdenedsättning av anlägg-

ningstillgång som beräknas utifrån förväntad ekonomisk 

livslängd. ska i princip motsvara förslitning och/eller för-

brukning av anläggningstillgång.

Avsättningar: ekonomiska förpliktelser vilkas storlek eller 

betalningstidpunkt inte är helt bestämd.

Ansvarsförbindelser: Möjliga åtaganden beroende på 

osäkra framtida händelser som bara delvis kan kontrolleras 

av den  redovisningsskyldige. Åtagandets storlek kan ofta 

inte fastställas med tillförlitlighet. 

Balansräkning: visar samtliga skulder och tillgångar vid 



Ekonomisk sammanställning
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Resultaträkning

Löpande prisnivå, mkr KOMMUNEN KONCERNEN

Not 2013 2012 Not 2013 2012

Verksamhetens intäkter 1 334,1 299,4 1 443,0 424,8

Verksamhetens kostnader 2 – 1 319,9 – 1 267,3 2 – 1 367,7 – 1 328,6

avskrivningar 3 – 31,7 – 31,7 3  – 65,8  – 67,6

Jämförelsestörande intäkter 4 117,1 23,7 4 79,6 22,6

Jämförelsestörande kostnader 4 – 94,0 – 18,8 4  – 98,7  – 20,1

Verksamhetens nettokostnader – 994,4 – 994,7  – 1 009,6  – 968,9

skatteintäkter 5 738,5 735,9 738,5 735,9

generella statsbidrag netto 6 270,2 263,7 270,2 263,7

Finansiella intäkter 7 5,4 5,7 5 5,9 4,2

Finansiella kostnader 8 – 13,5 – 10,4 6  – 35,6  – 32,8

  varav sänkt diskonteringsränta – 6,2

skatter och minoritetsandelar 7 0,2 0,1

Resultat före extraordinära poster 6,2 0,2  – 30,4 2,1

extraordinära intäkter

extraordinära kostnader

Bokslutsdispositioner, skatter m m 7

ÅRETS RESULTAT 10 6,2 0,2  – 30,4 2,1
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Balansräkning

Löpande prisnivå, mkr KOMMUNEN KONCERNEN

Not 2013 2012 Not 2013 2012

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

 - goodwill m fl immateriella tillgångar 8 0,0

 - Mark, byggnader och tekniska anläggningar 13 493,8 497,2 9 1 378,0 1 271,9

 - Maskiner och inventarier 14 22,2 21,8 10 50,5 78,3

 - konst 15 2,9 2,8 10 2,9 2,8

 - Finansiella anläggningstillgångar  16 98,5 171,9 14,6 13,9

Summa anläggningstillgångar 617,4 693,8 1 446,0 1 366,9

Omsättningstillgångar

 - Förråd, exploateringsfastigheter 17 4,2 3,0 4,2 3,3

 - kortfristiga fordringar 18 119,8 100,8  11 118,6 110,2

 - kassa och bank 19 138,9 110,6 12 141,5 125,0

Summa omsättningstillgångar 262,9 214,4 264,2 238,4

Summa tillgångar 880,3 908,1 1 710,3 1 605,3

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULD

Eget kapital

 - eget kapital 20 308,3 308,1 397,4 392,5

 - Årets resultat 20 6,2 0,2 -30,4 2,1

Summa eget kapital 314,5 308,3 13 367,1 394,5

Minoritetsintresse 14 0,0 3,2

Avsättningar

 - avsättningar för pensioner och förpliktelser 21 76,6 65,2 15 85,5 73,2

 - andra avsättningar 22 15,9 13,8 16 17,3 18,4

Summa avsättningar 92,5 79,1 102,9 91,5

Skulder

 - långfristiga skulder 23 154,7 236,4 17 922,0 823,1

 - kortfristiga skulder 24 318,6 284,3 18 318,3 293,0

Summa skulder 473,3 520,7 1 240,3 1 116,1

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 880,3 908,1 1 710,3 1 605,3

Poster inom linjen

Pensionsåtaganden före 1998 682,9 647,2 682,9 647,2

insatt i pensionsstiftelse inklusive löneskatt på detta 124,0 30,0 124,0 30,0

Borgensåtaganden 25 837,3 663,3 3,4 3,7
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Kassaflödesanalys

Löpande prisnivå, mkr KOMMUNEN KONCERNEN

Not 2013 2012 2013 2012

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 6,2 0,2  – 30,4 2,1

Justering för ej likviditetspåverkande poster, not 1 45,6 34,5 84,3 74,9

Minskning av avsättningar p g a utbetalningar – 1,0

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekostnader 51,8 34,7 53,9 76,0

ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar 18 – 19,0 8,3  – 70,7 1,2

ökning (-)/minskning (+) förråd och varulager 17 – 1,2 1,1  – 0,9 1,2

ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder 24 34,3 12,6 21,6 17,4

Kassaflöde från den löpande verksamheten 65,9 56,7 3,9 95,7

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

investering i materiella anläggningstillgångar – 35,3 – 26,4  – 180,7 – 68,3

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  11 0,5 2,9 0,9 2,9

investering i finansiella anläggningstillgångar – 0,0 – 0,0

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 91,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten – 34,7 – 23,5  – 88,8 – 65,4

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

nyupptagna lån 175,1 0,0

amortering av långfristiga skulder – 76,2  – 149,4 – 5,3

ökning långfristiga fordringar

Minskning av långfristiga fordringar 74,5 1,3 74,7 2,3

Minskning av avsättningar p g a utbetalningar

Kassaflöde från finansieringsverksamheten – 1,7 1,3 100,3 – 3,0

utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 12 – 1,1 – 5,9

ÅRETS KASSAFLÖDE 28,4 28,5  15,5 27,3

Likvida medel vid årets början 110,6 82,0 126,0 98,7

Likvida medel vid årets slut 138,9 110,6 141,5 126,0

Not 1 Specifikation av ej likviditetspåverkande poster

Justering för av- och nedskrivningar 31,7 31,7 64,3 66,2

Justering för gjorda avsättningar 13,4 5,1 14,2 5,7

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 0,5 – 2,2 5,7 3,0
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Nothänvisningar
Kommunen

Löpande prisnivå, mkr 2013 2012

Not 1 Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter enligt  

driftredovisningen 492,5 455,1

avgår interna poster – 158,4 – 155,7

Summa 334,1 299,4

* interna poster består av interna hyror, kapitalkostnader 

och interna tjänster

RkR 18 Redovisning av intäkter. 

Erhållna bidrag till anläggningstillgångar ska periodiseras över 

anläggningstillgångens nyttjandeperiod. Kommunen följer 

inte denna rekommendation utan redovisar anläggnings -

tillgångarna netto.

Not 2  Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader enligt  

driftredovisningen 1 478,3 1 423,0

avgår interna poster – 158,4 – 155,7

Summa 1 320,0 1 267,4

* interna poster består av interna hyror, kapitalkostnader 

och interna tjänster

Därav  pensionskostnader

Årets ökning av pensionsavsättning 6,9 0,5

Årets utbetalningar 37,4 35,1

Årets intjänade individuella  

del för utbetalning 30,7 30,2

insatt i pensionsstiftelse 94,0 30,0

Summa 169,0 95,7

* Beloppen inkluderar löneskatt

Löpande prisnivå, mkr 2013 2012

Not 3  Avskrivningar 

Mark, byggnader och tekniska  

anläggningar 25,0 25,5

Maskiner och inventarier 6,7 6,2

Summa 31,7 31,7

avskrivningar

Planenlig avskrivning baseras på ursprungligt anskaffnings-

värde och sker utifrån förväntad ekonomisk livslängd. I kom-

munen 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 poster

Jämförelsestörande intäkter

 Reavinst försäljning diverse fastigheter 1,4 1,6

 utdelning kommunhus efter försäljning 

av energiverk 95,0

 Återbetalning premier FoRa  

2005 och 2006 20,6 20,3

 Reglering nedläggning  

skolor mot krambo 1,9

Jämförelsestörande kostnader

 överföring medel till pensionsstiftelse – 94,0

 Reglering nedläggning  

skolor mot krambo – 13,1

 Pensionslösningar – 5,7

Summa netto 23,1 4,9

Not 5  Skatteintäkter

1. Preliminära månatliga inbetalningar 742,5 727,2

2. slutavräkning avseende förra året, 

rättelse 0,5 0,1

3. slutavräkning avseende innevarande 

år, prognos – 4,5 8,5

Summa 738,5 735,9
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Not 6  Generella statsbidrag netto

inkomstutjämning 181,6 167,8

kostnadsutjämning 1,1 12,3

strukturbidrag 9,3 9,4

Regleringsbidrag/avgift 8,4 9,2

särskilt statsbidrag lss 36,6 32,2

Fastighetsavgift 33,2 32,7

tillfälligt konjunkturstöd 2010

Summa 270,2 263,7

Not 7  Finansiella intäkter

Räntor egna medel, dröjsmålsräntor 5,4 5,7

Summa 5,4 5,7

Not 8  Finansiella kostnader

Räntor, anläggningslån m m 5,9 8,0

Finansiell kostnad pensioner 1,5 2,4

sänkning diskonteringsränta, 0,75 % 6,2

Summa 13,5 10,4

* 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 9  Extraordinär kostnad

Not 10  Årets resultat

kommunal redovisningslag föreskriver 

att avstämning ska

göras mot balanskravet:

Årets resultat enligt resultaträkningen 6,2 0,2

avgår realisationsvinster – 2,4 – 1,6

avgår jämförelsestörande kostnader 11,2

Årets resultat enligt balanskravet 3,8 9,8

Realisationsvinster består av reavinst vid försäljning av 

fastig heter till Krambo samt netto (1 mkr) av utdelning från 

Kommun hus där medel använts för insättning i pensions -

stiftelse. Jämförelsestörande kostnader är nedskrivningar som 

görs av värdet på skolfastigheter vid nedläggning av dessa för 

att varaktigt sänka kostnaderna.

Not 11  Kassaflödesanalys

Försäljning av materiella anläggnings-

tillgångar 0,5 2,9

Avser försäljning av Nordvik 

Not 12 Kassaflödesanalys

Löpande prisnivå, mkr 2013 2012

utbetalning av bidrag till statlig 

 infrastruktur 1,1 5,9

Förvärv av mark för ny rondell Öd

Not 13  Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Allmän markreserv

ingående bokfört värde 21,2 21,0

Försäljning

nyanskaffningar 0,2

nedskrivning

Utgående bokfört värde 21,2 21,2

Verksamhetsfastigheter

ingående bokfört värde 155,8 161,9

Försäljning 1,6

nyanskaffningar 1,4 2,8

avskrivningar 7,6 7,4

Utgående bokfört värde 149,6 155,8

Fastigheter för affärsverksamhet

ingående bokfört värde 131,6 130,8

Försäljning

nyanskaffningar 6,6 10,5

avskrivningar 9,3 9,7

Utgående bokfört värde 128,9 131,6

Publika fastigheter

ingående bokfört värde 93,8 93,0

Försäljning

nyanskaffningar 18,4 6,7

avskrivningar 5,8 5,8

Utgående bokfört värde 106,4 93,8

Fastighet för annan verksamhet

ingående bokfört värde 41,1 43,7

Försäljning 0,5 0,9

nyanskaffningar 1,0

avskrivningar 2,5 2,7

Utgående bokfört värde 38,1 41,1

Leasingtillgång Krambo 

ingående bokfört värde 53,7 67,4

nyanskaffningar

avskrivningar 4,1 13,7

Utgående bokfört värde 49,6 53,7

Summa mark, byggnader och 

tekniska anläggningar 493,8 497,2

Not 14  Maskiner och inventarier
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ingående bokfört värde 21,8 23,1

Försäljning 0,5

nyanskaffningar 6,8 5,2

omdefinierad finansiell leasing till  

operationell leasing

avskrivningar 6,5 6,0

Utgående bokfört värde 22,2 21,8

RKR 12.1 Immateriella anläggningstillgångar

Utgifter hänförliga till vad som enligt RKR 12.1 kan klassificeras 

som immateriella tillgångar har kostnadsbokförts och således 

redovisas inga immateriella anläggningstillgångar  

i balans räkningen.

RKR 11.1 Materiella anläggningstillgångar

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med 

en nyttjandeperiod om minst tre år klassificeras som anlägg-

ningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre 

värde. Gränsen för mindre värde har satts till 1/2 basbelopp.

Not 15  Konst

ingående bokfört värde 2,8 2,8

nyanskaffningar 0,1 0,0

Utgående bokfört värde 2,9 2,8

Not 16  Finansiella anläggningstillgångar

Aktier, andelar

kramfors kommunhus aB 55,0 55,0

övriga bolag 2,4 2,4

Delsumma 57,4 57,4

Långfristiga fordringar

långfristiga fordringar på koncernbolag 30,0 104,3

långfristiga fordringar på övriga bolag/

föreningar 1,0 1,1

Förlagslån kommuninvest 4,2 4,2

långfristig fordran staten, rondell öd 7,2 6,1

avgår: kortfristig del av långfristig 

fordran – 1,3 – 1,3

Delsumma 41,1 114,5

Summa 98,5 171,9

Not 17  Förråd, exploateringsfastigheter

Va-material m m 0,8 1,5

exploateringsfastigheter 3,3 1,4

Summa 4,2 3,0

Löpande prisnivå, mkr 2013 2012

Not 18  Kortfristiga fordringar

Fakturafordringar 26,6 29,7

övriga fordringar, förutbetalda kostnader 

och upplupna intäkter 92,0 69,9

kortfristig del av långfristig fordran 1,3 1,3

Summa 119,8 100,8

Not 19  Kassa och bank

Plusgiro 0,1 1,2

Checkräkning, (kommunens eget  

koncernkonto) 71,0 40,6

Checkräkning, (netto övriga  

koncernkonto) 67,8 68,8

kontantkassa 0,0 0,0

Summa 138,9 110,6

Koncernkontotillgodohavanden, brutto

kramfors kommun1 73,9 13,6

kramfors kommunhus aB 16,5 22,3

krambo Bostads aB 26,5 31,2

aB kramfors energiverk 0,0 1,1

kramfors industri aB – 5,9 – 4,7

kramfors energitjänster 0,0 3,5

kramfors Mediateknik aB 1,4 – 0,0

kramfors/sollefteå Flygplats aB 2,5 – 0,4

Räddningstjänstförbundet 23,9 12,8

Floating rate notes swedbank 0,0 30,0

Summa 138,8 109,4

1) Avvikelsen mot kommunens bokföring förklaras av olika 

bokföringsdatum i bankens och kommunens bokföring samt 

ej fördelat saldo på koncernens räntekonto. Övriga enheters 

konton balanseras av en lika stor kort skuld.

Not 20  Eget kapital

ingående eget kapital enligt  

balans räkning 308,3 308,1

Årets resultat 6,2 0,2

Utgående eget kapital 314,5 308,3

Not 21  Avsättningar för pensioner 

och liknande förpliktelser

avsättning exklusive särskild  

ålders pension 69,1 60,1

avsättning för särskild ålderspension 7,5 5,1

Summa 76,6 65,2
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Ingående avsättning 65,2 61,5

Pensionsutbetalningar – 4,2 – 2,6

nyintjänad pension 7,8 6,7

Ränta 6,3 0,9

   varav sänkning diskonteringsränta 5,5

indexering 0,6 1,3

övrigt – 1,6 – 3,5

Förändring av löneskatt 2,5 0,9

Utgående avsättning 76,6 65,2

specifikation

särskild avtalspension 1,6 2,6

Förmånsbestämd ålderspension 59,7 49,7

Pa-kl pensioner

efterlevandepension 0,3 0,2

Visstidspensioner

summa pensioner 61,6 52,5

löneskatt 15,0 12,7

Summa pensioner inklusive löneskatt 76,6 65,2

aktualiseringsgraden avläst 2013-12-31 var 94 %.

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 boksluts -

tillfället. Om inget annat är känt görs beräkningen utifrån att 

ingen samordning kommer att ske.

* Intjänade pensioner avseende år 2013 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 2012 och medel på 75,6 mkr sattes 

in 2013, på detta betalas löneskatt året efter. Förtroende valda 

med mer än 40 procent sysselsättningsgrad har visstids -

begränsande arvodesvillkor med visstidspension. Pensionen 

regleras i PBF antaget av kommunfullmäktige 2003-01-27 

§ 56, att gälla fr o m 2003-01-01. Antalet förtroende valda 

med dessa arvodesvillkor uppgick 2013-12-31 till fem. En 

förtroende vald har en vilande visstidspension på grund av 

annat förtroendeuppdrag.

   totala pensionsåtaganden 31/12

   avsättningar 76,6

   ansvarsförbindelse 682,9

   intjänat under året 30,7

   avgår det som täcks via  

pensionsstiftelse inklusive löneskatt  

på insatta medel 124,0

   Totalt åtagande för pensioner 666,2

Löpande prisnivå, mkr 2013 2012

Not 22  Andra avsättningar

avsättning för återställande av  

högbergstippen 15,6 13,5

avsättning förlusttäckning,  

gymnasieförbundet 0,3 0,3

Summa 15,9 13,8

Avsättning till miljöåtgärder efter avslutad drift av Högbergets 

avfallsstation. Posten avser avsättning till åtgärder som erfordras 

för återställning och bevakning efter avslutad drift av  

Högbergets avfallsstation. Den totala kostnaden beräknas 

i dagens penningvärde uppgå till 28,2 mkr för återställning 

samt 1,2 mkr för bevakning. Årets avsättning beräknas som 

kalkylerad kostnad i relation till tillförd mängd vilket medför 

att tidigare avsättningar räknas upp genom kostnadshöjningar  

i kalkylen. För innevarande år har kostnaderna totalt ökat med 

1,4 mkr vilket påverkar årets resultat.

ingående balans, återställning 13,0 11,7

Årets avsättning 2,0 1,3

utgående balans, återställning 14,9 13,0

ingående balans, eftervård 0,6 0,5

Årets avsättning 0,1 0,1

Utgående balans, eftervård 0,7 0,6

Not 23  Långfristiga skulder

lån i bank i svenska kronor 87,4 163,5

långfristig skuld krambo 0,5 0,5

Finansiell leasing 66,8 72,4

Summa 154,7 236,4

Finansiell leasing avser försäljning av fastigheter till Krambo 2009 

som sedan hyrs tillbaka av kommunen. Redovisning av leasing-

avtal ska göras enligt RKR 13.1. Kommunen ska klassificera och 

dokumentera sina leasingavtal i operationella respektive finan-

siella. Vi har gjort bedömningen att vi endast har operationella 

leasingavtal med en avtalstid som understiger tre år.

Sammanställning operationella avtal, helår 2013-12-31
Betalningar

t o m

2013-

12-31

nästkom-

mande 12 

månader

12 till 

60 

måna-

der

efter 

60 

måna-

der

operationell  

leasing, inventarier 

och utrustning 5,6 4,0 4,6 0,0

operationell 

leasing, fordon 4,6 1,4 0,9

total operationell 

leasing 10,2 5,4 5,5 0,0
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Not 24  Kortfristiga skulder

leverantörsskulder 51,0 42,1

källskatt m fl, lönerelaterade 91,1 91,0

intjänad pensionsrätt 30,7 30,2

skulder koncernkontotillgodohavanden 67,8 68,8

övriga skulder och upplupna kostnader 78,1 52,2

Summa 318,6 284,3

Not 25  Inom linjen

krambo Bostads aB 744,8 640,8

kramaff aB 78,0

kramfors kommunhus aB 0,0 6,9

kramfors industri aB 2,1 2,2

kramfors Mediateknik aB 6,8 6,8

kramfors/sollefteå Flygplats aB 3,0 3,0

egnahem, 40 % förlustansvar 2,5 2,9

övriga 0,0 0,9

Summa 837,3 663,3

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 4,5 

procent. Åren därefter minskar regleringen för ränteavvikelsen. 

Kramfors kommun har i juni 2005 ingått en solidarisk borgen 

såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 

samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 278 

kommuner som per 2013-12-31 var medlemmar i Kommun- 

invest ekonomisk förening har ingått likalydande borgens-

förpliktelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommun invest 

ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar 

fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid 

ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgens-

förbindelse. Enligt regressavtalet 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 2013-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige 

AB:s totala förpliktelser till 269 401 727 843 kronor och totala 

tillgångar till 271 338 145 992 kronor. Kommunens andel av 

de totala förpliktelserna uppgick till 1 240 814 767 kronor och 

andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 249 068 600 

kronor.

Löpande prisnivå, mkr 2013 2012

Pensionsåtaganden

Ränte- och basbeloppsuppräkning 18,7 30,5

utbetalningar – 26,0 – 25,9

sänkning av diskonteringsränta 50,5

aktualisering – 0,5 – 2,8

övriga förändringar, netto – 4,2 1,4

Årets förändring 38,5 3,3

Ansvarsförbindelse pensioner

ingående balans 650,7 643,7

Ränte- och basbeloppsuppräkning 18,7 30,5

utbetalningar – 33,4 – 25,9

aktualisering – 0,5 – 2,8

sänkning av diskonteringsränta 50,5

Förtroendevalda 1,1 0,3

övriga poster – 4,2 1,4

utgående balans, ansvarsförbindelse 

pensioner 682,9 647,2

därav täckt via pensionsstiftelsemedel 124 30
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Nothänvisningar
Koncernen
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Not 1  Verksamhetsintäkter

kommunen 299,3 265,6

kommunhus 119,7 135,5

övriga 24,0 23,8

Summa 443,0 424,8

* Noten visar intäkterna såsom de redovisas i koncernresultat -

räkningen det vill säga ägd andel multiplicerat med totala 

intäkter reducerade med interna mellanhavanden. 

  

Not 2  Verksamhetskostnader

kommunen 1 185,3 1 123,2

kommunhus 152,9 176,5

övriga 29,6 29,0

Summa 1 367,8 1 328,7

* Noten visar kostnaderna såsom de redovisas i koncern -

resultat räkningen det vill säga ägd andel multiplicerat med 

totala intäkter reducerade med interna mellanhavanden. 

Not 3  Avskrivningar

kommunen 31,7 31,7

kommunhus 32,5 34,4

övriga 1,5 1,5

Summa 65,8 67,6

Not 4  Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande intäkt 2013 avser 

FoRa återbetalning avgift 2005 och 

2006, försäljning egv nettobelopp. 79,6 22,6

Jämförelsestörande kostnader 2013 

avser bl a utbetalning till pensions -

stiftelse. 98,7 – 20,1

Not 5  Finansiella intäkter

kommunen 2,5 1,2

kommunhus 3,4 2,9

övriga 0,1 0,1

Summa 5,9 4,2

Löpande prisnivå, mkr 2013 2012

Not 6  Finansiella kostnader

kommunen 13,5 10,4

kommunhus 21,3 22,0

övriga 0,8 0,3

Summa 35,6 32,8

Not 7  Skatter, minoritetsandelar

skatter betalda 0,0 – 0,0

Minoritetsintresse 0,2 0,1

Summa 0,2 0,1

Not 8  Goodwill med flera immateriella tillgångar

Posten utgörs av utgifter för inköp av 

dataprogram till energiverkskoncernen 0,0 0,0

Not 9  Mark, byggnader, anläggningar

kommunen 493,8 497,2

kommunhus 882,0 772,5

övriga 2,1 2,2

Summa 1 378,0 1 271,9

Not 10  Maskiner och inventarier

kommunen 25,1 24,6

kommunhus 21,1 48,4

övriga 7,2 8,1

Summa 53,4 81,1

Not 11  Kortfristiga fordringar

kommunen 112,0 95,3

kommunhus 5,3 12,1

övriga 1,3 2,7

Summa 118,6 110,2
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Not 12  Kassa och bank

externt saldo koncernkonto* 138,9 110,6

övrig kassa och bank 2,5 14,4

Summa 141,5 125,0

* Se vidare kommunens balansräkning för specifikation till 

koncernkontot. Skillnaden mellan externt saldo och den 

summering av respektive underkontosaldo som görs i 

kommunens not förklaras av bankens tekniska hantering av 

kapitalisering av räntor.

Not 13  Eget kapital

ingående eget kapital       394,5 390,5

Justeringar efter föregående bokslut 2,9 0,6

Justerad ingående balans 397,4 391,1

Försäljning av dotterbolag

direktbokat mot eget kapital 1,4

Årets resultat  – 30,4 2,1

Summa 367,1 394,5

Not 14  Minoritetsintresse

eons andel 9 % av aB kramfors  

energiverk 0,0 3,2

Not 15  Avsättningar pensioner och liknande

kommunen 76,6 65,2

kommunhus 1,1 1,4

övriga 7,8 6,6

Summa 85,5 73,2

Not 16  Andra avsättningar

kommunen 15,9 13,8

kommunhus 1,4 4,5

övriga

Summa 17,3 18,4

Not 17  Långfristiga skulder

kommunen 87,4 163,5

kommunhus 831,7 656,6

övriga 3,0 3,0

Summa 922,0 823,1

Not 18  Kortfristiga skulder

kommunen 259,4 219,9

kommunhus 53,4 67,8

övriga 5,5 5,3

Summa 318,3 293,0
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Driftredovisning

Nämnd/styrelse, mkr Redovisning 2013

Budget 

2013

Kostnader Intäkter Netto Avvikelse 

2013

Redovisat 

2012

Bas-nämnd – 436,3 – 549,3 109,5 – 439,8 – 3,6 – 428,7

Barn-, kultur- och utbildningsnämnd – 381,0 – 446,4 55,5 – 390,9 – 9,9 – 388,1

Miljö- och byggnämnd – 8,0 – 12,6 5,6 – 7,0 1,1 – 7,9

kommunstyrelsen – 167,4 – 433,3 269,1 – 164,2 3,2 – 157,6

Summa nämnder och styrelse – 992,7 – 1 441,6 439,6 – 1 001,9 – 9,2 – 982,2

Finansiering 22,3 – 36,8 52,9 16,1 – 6,2 14,3

Totalt – 970,4 – 1 478,3 492,5 – 985,8 – 15,4 – 967,9

Övriga resultatsteg

avskrivningar – 32,0 – 31,7 – 31,7 0,3 – 31,7

Jämförelsestörande intäkter 10,8 117,1 117,1 106,3 23,7

Jämförelsestörande kostnader – 94,0 – 94,0 – 94,0 – 18,8

Verksamhetens nettokostnader 

enligt resultaträkningen – 991,6 – 1 604,0 609,6 – 994,4 – 2,8 – 994,7
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Personalnyckeltal 2013

Antal tillsvidareanställda 31/12 respektive år
2009 2010 2011 2012 2013

kvinnor 1 354 1 296 1 344 1 261 1 235

Män 264 269 330 305 296

totalt 1 618 1 565 1 674 1 566 1 531

Antal personer som var 

 innehavare av anställning 31/12 respektive år
2009 2010 2011 2012 2013

kvinnor 1 384 1 326 1 387 1 305 1 305

Män 294 285 359 327 319

totalt 1 678 1 611 1 746 1 632 1 624

Utveckling tillsvidareanställda  

respektive innehavare över tid
Tillsvidareanställd Innehavare

2009 1 618 1 678

2010 1 565 1 611

2011 1 674 1 746

2012 1 566 1 632

2013 1 531 1 624

Könsfördelning i % för tillsvidareanställda
2009 2010 2011 2012 2013

kvinnor 83,7 82,8 80,3 80,52 80,66

Män 16,3 17,2 19,7 19,5 19,33

Medelsysselsättningsgrad  

för tillsvidareanställda 31/12 respektive år
2009 2010 2011 2012 2013

kvinnor 92,16 93,8 94,53 95,04 96,71

Män 96,44 97,38 97,8 97,81 99,03

totalt 92,86 94,41 95,17 95,58 97,16

Åldersfördelning av antalet personer  

(tillsvidareanställda) 31/12 respektive år
2009 2010 2011 2012 2013

20−29 13 18 25 39 54

30−39 166 173 197 199 211

40−49 378 369 414 405 404

50−59 526 526 563 535 531

60− 535 479 475 388 331

Medelålder (tillsvidareanställda) 31/12 respektive år
2009 2010 2011 2012 2013

kvinnor 53,27 52,65 52,07 51,18 50,31

Män 53,62 52,85 51,89 50,32 49,29

totalt 53,33 52,68 52,04 51,01 50,11

Medellön (tillsvidareanställda) 31/12 respektive år’
År Kvinnor Män Totalt Kvinnor  lön i  % 

av männen

2009 22 417 24 649 22 782 90,94

2010 23 052 25 070 23 398 91,95

2011 23 791 26 336 24 293 90,34

2012 24 560 27 020 25 038 90,9

2013 25 143 27 553 25 609 91,25

Sjukfrånvaro i % av arbetstid inom Kramfors kommun
År Kvinnor Män Totalt

2009 5,79 2,51 5,15

2010 5,45 3,19 5,03

2011 5,73 3,87 5,32

2012 5,77 4,07 5,39

2013 6,18 3,63 5,62





Verksamhetsberättelser
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Bistånds-, arbetsmarknads- och 
sociala servicenämnden (BAS) 

särskilda bestämmelser om vård av unga, lag om 
vård av missbrukare i vissa fall och hälso- och 
sjukvårdslagen är de mest tillämpade. Social-
försäkringsbalk, föräldrabalk, alkohollagar och 
migrationslagar tillämpas också.

Verksamheten är organiserad i en övergri-
pande förvaltningsledning, en administra-
tiv avdelning och två verksamhetsområden. 
Område stöd, vård och omsorg (SVO) tillhanda- 
håller i huvudsak insatser till äldre personer 
samt hälso- och sjukvård. Område individ- och 
familjeomsorg (IFO) står för insatser till barn, 
unga, vuxna och personer med funktionsned-
sättning. I den administrativa avdelningen  
hanteras frågor som rör administration,  
information och systemförvaltning.

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala service-
nämnden ska i samverkan med andra förvalt-
ningar och det omgivande samhället främja goda 
levnadsförhållanden och ge vård, omsorg, stöd 
och service till familjer och enskilda som behöver 
det. I nämndens ansvar ingår även kommunala 
åtgärder för arbete och sysselsättning samt motta-
gande av flyktingar. Exempel på insatser är hem-
tjänst till äldre och funktionshindrade, särskilt 
boende för äldre och bostad med särskild service 
för funktionshindrade. Ekonomiskt bistånd, stöd 
till barn, unga och deras föräldrar samt stöd till 
personer med missbruksproblematik ryms också i 
nämndens verksamhetsområde.

Verksamheten styrs av bestämmelserna i flera 
lagar, där socialtjänstlagen, lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade, lagen med 

Uppföljning av ekonomiskt resultat

Område

(tkr)

2013  

brutto-

 kostnad

2013  

brutto-  

 intäkt

2013  

netto-

 kostnad 

2013  

budget-

 avvikelse

2012  

netto-

 kostnad

Bas-förvaltning (totalt gamla organisationen) 428 670

Bas-förvaltning gemensamt 19 195 2 869 16 326 3 189

område svo 301 154 38 890 262 264 –808

område iFo 228 970 67 712 161 258 – 5 952

Summa 549 319 109 471 439 848 – 3 571 428 670

I resultatet finns flera jämförelsestörande poster. Ett 
antal projekt inom SVO som finansierats med natio-
nella medel slutredovisades. Projekten hade oförbrukade  
medel på knappt 3,5 mkr som lagts till resultatet. 
Den periodiserade kostnaden för inköp av arbetskläder,  
som vid bokslutet 2012 bedömdes uppgå till 1,5 mkr,  
reviderades till 850 tkr och 650 tkr lades därför till 
resultatet.

Kommunen fick även 2013 återbäring från AFA, 
varav cirka 1,1 mkr tillfördes förvaltningens budget.

Utan dessa poster hade resultatet visat underskott 
med drygt 8,7 mkr, något som uppmärksammades i 
en prognos 31 oktober.

Avvikelsen mot prognosen beror i huvudsak på 
att behovet av hemtjänst och placeringar av barn och 
unga fortsatte att öka, något som förvaltningen vid 
prognostillfället inte räknade med. 
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Orsaker till ekonomiska avvikelser
Basförvaltningen gemensamt inklusive nämnd 
Gemensamma verksamheter uppvisade ett överskott 
mot budget främst tack vare lägre finansiella kost-
nader än förväntat och lägre kostnader för verksam-
 heten. Här finns också återbäringen från AFA. Bud-
geten justerades även tidigare på året när förvalt-
ningen fick medel för en samordnare i asyl- och 
folkhälsofrågor.

Stöd, vård och omsorg 

Område SVO uppvisade ett underskott, som utan 
de nationella medlen hade varit betydligt större.  
Orsaken var ett ökat behov av hemtjänst. Hem-
tjänstbudgeten utgick från ett uppskattat behov på 
cirka 15 600 timmar planerad tid per månad. Från 
maj till december ökade den planerade tiden med 
16 850 timmar. Det motsvarar en ökning med 8 
procent jämfört med budget. Antalet platser i sär-
skilt boende minskade med 21. Att behovet av hem-
tjänst ökar när platserna i särskilt boende blir färre 
är naturligt, men hur mycket som förklaras av plats-
minskningen är svårt att säga. Behov hos enskilda i 

särskilt boende var mer stabilt. Verksamheten upp-
visade ett överskott som främst kom sig av inflytt-
ningsstoppet på Sunnebo.

Individ- och familjeomsorg 

Område IFO hade ett betydande underskott. Orsa-
ken finns främst i verksamhet barn och unga samt 
daglig verksamhet. Daglig verksamhet hade höga 
kostnader för brukare med särskilda behov och höga 
reparationskostnader för den åldrade bilparken. 

Antalet barn och ungdomar som placerades utan-
för hemmet ökade från 37 i januari till 54 i december.  
Någon entydig förklaring till den kraftiga upp-
gången är svår att ge. Ingripande i stora familjer,  
barn och familjer som flyttats över från annan 
kommun, skyddat boende för barn och förälder 
samt barn som övergivits är bara några exempel på 
omständigheter som föranledde nya placeringar. 
Även orosanmälningarna ökade. Det kom in 461 
anmälningar som rörde barn och unga, i det när-
maste en fördubbling sedan 2010. Situationen har 
medfört ökad arbetsbelastning och orsakat personal-
kostnader utöver budget.

Uppföljning av investeringar 
(tkr) Nettoutgift Budget avvikelse

inventarier 502 2 008

Av investeringarna avser cirka 50 tkr kontorsutrustning,  
cirka 50 tkr inköp av arbetsstolar till daglig verk-
samhet och cirka 400 tkr inköp av ändamålsenliga  
bilar till arbetsmarknadsenheten. Budgetavvikelsen  
beror på att hotellås till demensboenden inte hann 
köpas in och på att andra planerade investeringar av 
olika skäl fördröjdes. Nya gruppbostäder tas förhopp-
ningsvis i bruk 2014 och då behövs kvar varande  
investeringsmedel.
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Teckenförklaring

resultatet visar förbättringar. ÒÒÒ
resultatet håller samma nivå. ÒÎÒ
resultatet visar försämringar. ÒÔÒ

Uppföljning av mål från kommunfullmäktige
Övergripande mål

Nöjda medborgare

Mål eller uppdrag från nämnd Årsmål 

2013

Resultat

2013

Trend

livsmiljön är god. de äldre som har hemtjänst ska möta  

ett begränsat antal vårdare. 14 12 ÒÎÒ
de som får hemtjänst ska vara nöjda. 75 94 ÒÒÒ
de som bor på särskilt boende ska vara nöjda. 70 85 ÒÎÒ
informationen på kommunens hemsida om  

nämndens verksamhet ska vara god. 80 84 ÒÒÒ
tillgängligheten via telefon och e-post ska  

vara god (70 kkik). 70 

telefon 56 

e-post 100 ÒÒÒ
serviceutbudet inom hemtjänsten ska vara bra. 80 67 ÒÎÒ
serviceutbudet inom vård- och omsorgsboendet 

ska vara bra. 60 84 ÒÒÒ
serviceutbudet inom lss (lagen om stöd och  

service till vissa funktionshindrade) ska vara bra. 80 62 ÒÔÒ
Ungdomsarbetet (13–20 åringar) ska vara så  

effektivt att de som avslutas efter insats/utredning 

inte återaktualiseras inom ett år. 70 76 ÒÎÒ

Viktiga uppgifter
2009 2010 2011 2012 2013

antal personer med personlig assistans enligt lass 35 36 39 38 36

antal personer med bostad med särskild service för vuxna enligt lss 81 87 86 90 91

2009 2010 2011 2012 2013

antal personer med daglig verksamhet enligt lss 114 124 112 110 101

antal beslutade timmar med hemtjänst 273 766 272 984 250 105 232 908 259 882

antal personer i särskilt boende 277 276 264 260 239

Utbetalt försörjningsstöd brutto 18 288 17 430 17 884 16 342 17 258

antal vårddygn barn och unga i hvB ** 4 829 5 470 4 718 7 698 8 948

antal vårddygn vuxna i hvB ** 1 353 775 437 342 565

den totala sjukfrånvaron i procent av totalt arbetad tid 5,61 5,61 6,35 7,01 7,04

antal tillsvidareanställda* 882 854 876 850 810

antal tidsbegränsade anställningar 47 37 52 30 61

kostnader för timvikarier (tkr) 19 717 19 862 23 336 22 756 25 312

Övertidskostnader (tkr) 2 106 2 327 2 511 2 171 2 229

*Antal tillsvidareanställda har tidigare redovisats genom egna rapportuttag, men har nu ändrats till att spegla de uppgifter som  

levereras ut regelbundet från kommunens HR-enhet. Det gör att vid en jämförelse med 2012 års bokslut ser uppgifterna ut att avvika.

**Beträffande antal placeringsdygn i HVB är uppgifterna från 2012 och 2013 tagna från Socialstyrelsens officiella mängd statistik. 

Åren dessförinnan är egna rapportuttag ur verksamhetssystemet och jämförbarhet kan därför inte garanteras.
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Barn-, kultur- och  
utbildningsnämnden (BKU)

Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt 
speciallagar: 
•	 skollagen och vad som sägs där om förskole-

verksamhet och skolbarnsomsorg 
•	 skollagen och vad som sägs där om det 

 offentliga skolväsendet för barn och ung-
 domar, förskoleklass, grundskola, gymnasie-
skola, särskola och särvux.
Förordningstext och läroplaner styr också 

verksamheten.
Nämnden är huvudman för  kommunens 

biblioteksverksamhet enligt  bibliotekslagen. 
Kulturverksamheten styrs av kommunens 
 riktlinjer och regionens kulturutbud samt 
 kulturarbete. 

Nämnden består av 11 ledamöter och  
11 ersättare.

ningar: Årskullarna har blivit mindre, vilket i och 
för sig betyder att det behövs färre resurser, men 
samtidigt har antalet invånare i Kramfors minskat, 
vilket betyder att kommunens budgetram krymper. 
Skolan är förvaltningens dominerande verk samhet. 
Organisationen som skolan har på hösten förblir 
unge fär densamma under våren, vilket betyder, att 
för att man inte ska ha för hög bemanning och över-
 skrida budgeten under våren är det viktigt att vara 
restriktiv under höstterminen. 

Asyl

En omfattande asylverksamhet byggdes upp inför att 
ett stort antal asylsökande skulle anlända i början  
av hösten. Asylsökande barn har rätt till utbildning.  
Problemet för organisationen är att man inte vet om 
de asylsökande stannar länge eller en kort period. 
Personal nyanställdes för att klara uppdraget. De 
gjorde ett stort arbete och nu börjar förvaltningen 
få så mycket erfarenhet att den kan planera bättre. 
Till en början fanns det endast flyktingar och asyl-
 sökande i Bollsta och Kramfors tätorter, men nu 
finns någon form av boende som Migrations verket 
ansvarar för i alla bygder. Det ställer olika krav på 
skolan beroende på var människorna befinner sig 
och hur länge de blir kvar på orten. Skolgången 
kommer att lösas på olika sätt i kommunen och hit-
tills har det fungerat väldigt bra. 

Barn i behov av särskilt stöd

Skolledarna anmälde en kraftig ökning av barn i 
behov av särskilt stöd. Från och med hösten 2014 
organi serar därför förvaltningen stödet till skolan 
för de barnen på ett annat sätt. Det är viktigt att alla 
får den hjälp de behöver för att utvecklas och bli bra 
samhällsmedborgare. Specialpedagoger ska finnas 
som stöd åt rektorerna när beslut om särskilda insatser 
fattas, och för att hjälpa den pedagogiska personalen  
med olika metoder. På det sättet kan hela arbets laget 
nå längre utan krav på extra resurser. 

Utmaningar

Den största utmaningen 2013 var ekonomiområdet, att 
få en budget i balans och samtidigt behålla den höga 
kvalitet som präglat skolverksamheten i Kramfors.  
Kommunens skolor kom högt på flera rankinglis-
tor och nu gäller det att hitta vägar för att upprätt-
hålla en god, men till omfånget mindre, verksam-
het. Några verksamheter är inte lagbundna, men  
Kramfors behöver aktiviteter på kulturområdet, att 
kulturskolan fortsätter att utvecklas eller att man 
inte grerar kulturaktiviteter i skolan. Det ökar  
möjligheten till livslångt lärande på ett lustfyllt sätt. 
It, externa föreläsare eller körkortsutbildning vid 
gymnasie skolorna kan vara viktiga beståndsdelar.

Områden
Förvaltningsövergripande
Under flera år har förvaltningen arbetat för att anpassa 
organisationens storlek efter tilldelade resurser. Två 
faktorer ställde extra stora krav på kostnadsminsk-
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Verksamhetsområde Barn

Verksamhetsområdet innehåller barnomsorgen med 
förskola och pedagogisk barnomsorg, förskoleklass, 
fritidshem och grundskolan årskurs 1–6. Den  
sam lade elevhälsan finns också här. 

Förskola

Kön till förskolan växte i centrala Kramfors, medan 
det var glest på flera avdelningar vid andra för skolor. 
I samband med skolomorganisationen beslöts att 
Strinne myrans förskola skulle läggas ner och att för-
skolan i Nordingrå skulle samlokaliseras med skolan. 

Förberedelseförskola

Sfi-undervisningen (svenska för invandrare) har 
problem med att flyktingarna som ska bosätta sig 
i Kramfors och läsa svenska har barnen med sig i 
klassrummet, eftersom familjerna inte är vana att 
sepa reras. Genom att under en kort period ta emot 
barnen tillsammans med föräldrarna på förskolan 
kan de få inblick i hur det fungerar med förskola i 
Sverige. Om föräldrarna får förtroende för förskolan 
kan de koncentrera sig på språkundervisningen med 
vetskap om att barnen har det bra. 

Grundskolan förskoleklass–årskurs 6

När beslutet om skolorganisationen togs fick Höga-
 kustenskolan klartecken för verksamhet från för skole- 
klass till årskurs 6. Nu finns fritids, förskoleklass 
och årskurs 1–6 där. Efter en inkörnings period  
känner sig nu alla hemma. 

Verksamhetsområde Ungdom

Verksamhetsområde Ungdom omfattar årskurs 7–9, 
gymnasiet och kulturskolan. Ådalsskolan arbetade 
för att komma i sin nya, mycket mindre, kostym. 
Framöver blir elevunderlaget stabilare och förhopp-
ningen är att skolan attraherar fler av kommunens  
ungdomar. I gymnasievärlden är det viktigt att 
erbjuda sådana program som eleverna vill gå. Sam-
 verkan mellan kommunerna i länet syftar till att 
erbjuda alla program och inriktningar, så att ingen 
ska behöva fara långt till sin utbildning.

Elever på Ådalsskolan 2004–2013

Ådalsskolans elever under en tioårsperiod. Notera att 
elevminskningen har gått fort–speciellt förändringen 
2011 till 2012.

Kramfors andra gymnasieskola, Räddnings -
gymnasiet, utvecklas och blev under hösten certi fierad  
FN-skola. Skolans profil är civil kris hantering, 
brand och räddning–viktiga beståndsdelar i sam -
hället. Det är en stor fördel att ha både MSB (Myn-

(Antal elever)
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Område

(tkr)

2013  

brutto-

kostnad

2013 

 brutto-  

intäkt

2013  

netto-  

kostnad

2013 

budget-

avvikelse

2012  

netto- 

kostnad

Förvaltningsövergripande 15 872 270 15 602 1 250

Verksamhetschef Barn 217 452 17 982 199 470 – 5 387

Verksamhetschef ungdom 199 446 36 820 162 626 – 6 322

Bibliotekschef 11 225 218 11 007 203

kulturenhetsansvarig 2 369 171 2 198 360

Totalt för nämnden 446 364 55 461 390 903 – 9 896 388 053

gymnasie skolan kunna spara cirka 7,2 mkr, eftersom 
elevunderlaget minskade. Budgetåret 2012 slutade 
med ett underskott för gymnasieskolan om nära 
9,1 mkr. Det indikerade att budgeten för 2013 inte 
skulle klara den föreslagna, minskade ramen. Det 
stod snart klart att farhågorna besannades. Verk-
samheten krympte inte i samma takt som elevunder-
laget. En fyraårsplan utarbetades, för att det skulle 
bli lättare att planera, fatta rätt beslut och på så vis 
minska kostnaderna.

Inför 2013 utarbetades även en modell för beräk-
ning av kostnader och intäkter för interkommunal 
ersättning. Den visade att den interkommunala 
ersättningen skulle överstiga 2012 års budget med 
cirka 5,0 mkr. Förvaltningen tog hänsyn till det i 
budgetarbetet för 2013. Beslutet togs sent på året 
och ökade behovet av åtstramningar i gymnasie-
 skolan. Trots det lämnade interkom munal ersättning 
ett överskott på 1,6 mkr. Det kom sig av att eleverna  
sökte program med lägre programpris än vad 
som antogs när budgeten lades. Dessutom sökte 
de i högre grad än förväntat kommunens egna 
gymnasie skolor.

digheten för samhällsskydd och beredskap) och Folke 
Bernadotte-akademien på nära håll. 
Kulturskolan har numera hand om merparten av 
den obligatoriska musikundervisningen, vilket gör 
att Kramfors har en hög kvalitet på undervisningen.

På högstadierna samordnas lärarresurserna i stor 
utsträckning. Många lärare undervisar på flera hög-
stadier. Det som är bra med det är att utbildningen i 
kommunen blir likvärdig. 

Bibliotek

Biblioteksfilialen i Bollstabruk avvecklades till förmån  
för skolbiblioteken. Huvudbiblioteket genomgick en 
radikal förändring. Frivilliga Kramforsbor hjälpte 
flyktingar och asylsökande att utveckla sina språk-
kunskaper i programpunkten Svenskprat och antalet  
besökare var många. Biblioteket är en viktig plats 

för barnens läsutveckling. Tillsammans med skolan 
bedriver biblioteken ett systematiskt arbete för att 
öka läsfärdigheten.

Kulturenhet

Kulturverksamheten beror till stor del på ideella 
krafter. Genom stöttning från kommunen blir det 
lättare för kulturen att nå ut. Kommunen ingår som 
en viktig del i regionens kulturarbete och det finns 
många samarbetsytor med andra kommuner, lands-
tinget och företag. 

Uppföljning av ekonomiskt resultat

Barn-, kultur- och utbildningsnämnden redovisade 
ett underskott mot budget på 9,9 mkr. Nedan redo-
visas budgetavvikelserna för respektive område.

De förvaltningsövergripande kostnaderna är bland 
annat förvaltningskansli och nämndverksamhet. 
Överskottet beror till största delen på att nämn-
den även 2013 fick en återbetalning av premier för 
AGS-KL och för avgiftsbefrielseförsäkringen för 
åren 2005 och 2006 på cirka 1,1 mkr. 

Verksamhetschef Barn ansvarar för förskola, för-
skoleklass, fritidshem, grundskolans årskurs 1–6, 
grundsärskolan och elevhälsan. De största budget-
 avvikelserna uppstod i grundskola, pedagogisk 
omsorg och grundsärskolan. 

Pedagogisk omsorg överskred budget med 750 tkr 
på grund av högre personalkostnader än budgeterat, 
medan grundsärskolans överskott på 1,2 mkr förkla-
ras av minskade personalkostnader. 

Verksamhetschef Ungdom ansvarar för grund -
skolans årskurs 7–9, gymnasieskolan och kultur-
skolan. Kulturskolan redovisade ett underskott på 
600 tkr på grund av högre kostnader för personal än 
budgeterat. 

Gymnasieskolan redovisade ett underskott på 
4,1 mkr, på grund av för stora personalkostnader. 
I inledningsskedet av budgetarbetet bedömdes 
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 Grundskolans årskurs 1–9 redovisade ett stort 
underskott. Den största budgetavvikelsen gällde  
personalkostnader, främst för särskilt stöd som över-
skred budget med 5,1 mkr. Även grundbemanningen  
överskred budgeten med 1,8 mkr. Kostnader för 
interkommunal ersättning och bidrag till fristå-
ende huvudmän översteg budget med 1,3 mkr. Skol-
skjutsarna blev 600 tkr dyrare än budgeterat. Ett 
större statsbidrag än beräknat för förstärkt elevhälsa 
bidrog till att minska grundskolans underskott med 
900 tkr. 

Biblioteksverksamheten redovisade ett överskott  
på 200 tkr till följd av att personalkostnaderna 
minskades tillfälligt. 

Även kulturenheten redovisade ett överskott, 
360 tkr, eftersom en del projekt avbokades i ett tidigt 
skede och att vissa projekt och evenemang nekades 
bidrag för att förvaltningens kostnader skulle minska. 

Uppföljning av mål från kommunfullmäktige
Övergripande mål 

Nöjda medborgare

Mål eller uppdrag från nämnd Årsmål 

2013, %

Resultat 

2013, %

Trend

kommuninvånarna är nöjda med 

den kommunala servicens  

omfattning och kvalitet.

eleverna ska fullfölja sina gymnasiestudier inom  

fyra år. resultatet mäts via kkik. 85 79,1 ÒÒÒ
tillgängligheten via telefon och e-post ska vara 

god. mäts i extern undersökning i kkik. 80 

e-post 100 

telefon 56 ÒÒÒ
informationen på hemsidan om nämndens  

verksamhet ska vara god. mäts i extern  

under sökning i kkik. 80 85 ÒÒÒ
alla elever ska vara läskunniga efter årskurs 1. 100 1) 2)

god och hållbar utveckling alla elever i grundskolans årskurs 9 ska uppnå 

målen i samtliga ämnen. andelen ska öka varje år till 

dess målet är uppnått. 100 83,5 ÒÒÒ
1) Andel utan anmärkning vid test i juni 2013: 

fonologisk medvetenhet 98 %, ordavkodning 94 %, flyt i läsningen 89 %, läsförståelse 94 %, läsintresse 99 %.
2) Andel utan anmärkning vid test i juni 2012: 

fonologisk medvetenhet 99 %, ordavkodning 96 %, flyt i läsningen 85 %, läs förståelse 90 %, läsintresse 100 %.

Teckenförklaring

resultatet visar förbättringar. ÒÒÒ
resultatet håller samma nivå. ÒÎÒ
resultatet visar försämringar. ÒÔÒ

Uppföljning av investeringar 

Ändamål

(tkr)

Budget Hittills 

bokfört

grundskola 1 014 680

Förskola 232 250

gymnasium och kulturskola 750 940

Bibliotek och allmänkultur 241 196

Summa 2 237 2 066

Det pågår en hel del arbete med investeringar. 
Lokalerna i delar av Ådalsskolan ska anpassas och 
bli mer funktionella. Åtgärderna avslutas våren 
2014. Mycket av investeringarna rörde pedagogisk 
dokumen tation. It-utrustningen kompletterades, bland 
annat med interaktiva projektorer. Med dem vill man 
kunna skapa en lektionsbank per skola eller för skola för 
att öka it-användningen i det pedagogiska arbetet.
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Viktiga uppgifter

2009 2010 2011 2012 2013

Antal barn i förskola 657 640 618 605 597

Barn från annan kommun 6 8 6 6 3

Barn hos annan huvudman 19 24 21 20

Antal barn i pedagogisk omsorg 82 53 34 26 16

Barn från annan kommun 2 1 0

Barn hos annan huvudman 1 21 38

Antal elever i fritidshem 478 554 524 532 486

Barn från annan kommun 1 0

Barn hos annan huvudman 25 18 34 82

Antal elever i förskoleklass 159 181 159 144 149

elever från annan kommun 1 1

elever hos annan huvudman 4 6 7 12

Antal elever i grundskola (1–9) 1 661 1 601 1 582 1 582 1 522

elever från annan kommun 8 11 5 7 8

elever hos annan huvudman 45 40 39 97

Antal elever i gymnasieskola 696 1) 685 1) 875 2) 681 3) 583 5)

elever från annan kommun 149 1) 166 1) 322 2) 103 3) 155 5)

elever hos annan huvudman 300 1) 2301) 183 4) 192 3) 192 5)

avvikelse från standardkostnad förskola 27,2 % 26,8 % 34,1 % 24,3 % 25,3 %

avvikelse från standardkostnad grundskola 8,6 % 11,3 % 12,0 % 15,9 % 15,0 %

avvikelse från standardkostnad gymnasieskola – 0,5 % – 5,8 % 1,4 % 16,3 % 28,8 %

1) Uppgiften avser höstterminens elevantal vid de gymnasieskolor som bedrevs i kommunal regi vid årets slut.
2) Uppgiften avser ett snitt av höstens och vårens elevantal för Ådalsskolan, samt höstens elevantal för Nordviksskolan och  

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

för Nordviksskolan.
4) Uppgiften avser ett snitt av höstens och vårens elever som är skrivna i Kramfors kommun.
5) Uppgiften avser ett snitt av höstens och vårens elevantal för Ådalsskolan och Räddningsgymnasiet.
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 15 okt 

2009

 15 okt 

2010

 15 okt 

2011

 15 okt 

2012

Förskola     

anställda, andel (%) årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning,  

kommunal regi 64 63 67 75

Barngrupp, antal barn per avdelning, kommunal regi 17 16 18 19

Fritidshem     

anställda, andel (%) årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning,  

kommunal regi 78 80 79 85

elevgrupp, antal elever per avdelning, kommunal regi 29,3 34,3 34,3 32,2

Personaltäthet, inskrivna elever per anställd, kommunal regi 9,1 11,4

Förskoleklass     

lärartäthet, antal elever per lärare (heltidstjänst) 18,9 17,9 16,7 23,1

Årsarbetare i huvudmannens skolor, andel (%) med pedagogisk högskoleexamen 83,0 82,0 88,2 92,4

Grundskola     

Betyg årskurs 9, andel (%) behöriga till yrkesprogrammen 84 85 89 92

Betyg årskurs 9, andel (%) som ej uppnått målen i ett eller flera ämnen 29,8 30,3 24,5 16,5

andel (%) elever i årskurs 9 som började gymnasieskolan 98,0 97,0 96,4 98,3

andel (%) elever i årskurs 9 som började gymnasieskolan exklusive  

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

lärare (heltidstjänster), andel (%) med pedagogisk högskoleexamen 95 96 92 92

lärartäthet, antal elever per lärare (heltidstjänster) totalt 11,6 11,5 11,2 11,6

Grundsärskola     

elever, andel i grundsärskolan, integrerade i grundskolan 14 3 13 7

lärartäthet, antal elever per lärare (heltidstjänster) 3,6 4,2 3,4 4,2

Gymnasieskola     

lärare i huvudmannens skolor (heltidstjänster), andel (%) med  

pedagogisk högskoleexamen 1) 1) 71 73

lärartäthet, antal elever per lärare (heltidstjänster) 1) 1) 8,9 9,2

Särvux     

undervisningstimmar (60 min) per elev och vecka 7,1 7,0 9,7 3,4

1) Tillhörde gymnasieförbundet

Allmän kommentar till tabellen: Uppgifterna för okt 2013 finns inte tillgängliga när detta dokument upprättas (april 2014)  

utan först i juni 2014.
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Miljö- och byggnämnden 

Miljö- och byggnämnden är myndighet 
för ärenden som rör miljö- och hälsoskydd, 
livsmedel, bygglovsfrågor och planering av 
bostadsområden. Nämnden är trafiknämnd, 
samordnar och utvecklar kommunens geogra-
fiska informationssystem, (GIS), och har energi- 
rådgivaren till hjälp för råd till både privat- 
personer och företag. 

År 2013 fick miljö- och byggnämnden ett  tydligare 
uppdrag när det gäller kommunövergripande miljö-
arbete.

Planering och bygglov
Året var de stora byggenas tid. Planeringen inför och 
arbetet med bygglov för stora projekt som ny skola, 
galleria och Ica innebar ökat tryck på dem som arbe-
tar med dessa frågor. Att fasaderna ser bra ut, att det 
är lätt att ta sig in och ut, även om man är rörelse-
hindrad, och att brandsäkerheten är betryggande är 
en del av allt som är viktigt när det gäller byggnader 
som används av många människor.

Planarbetet 2013 rörde främst fritidsboende i 
Höga kusten. 

Miljö- och hälsoskydd
När nya företag ska starta, en värmepump installeras  
eller nytt avlopp anläggas ansöker man hos miljö- 
och byggnämnden som handlägger ansökan. En 
annan arbetsuppgift är tillsyn för att se att lagar 
följs. Flera branscher, bland annat verkstäder och 
jordbruk, hade tillsyn under året. 

Mycket tid lades på ärenden som rör vindkraft 
och fiskodlingar. Debatten i samhället är livlig och 
det finns föreningar som arbetar aktivt för att stoppa 
verksamheterna.

Luftmätning utfördes på fyra platser. Inför 2014 
planeras en mer utförlig luftundersökning. 

Livsmedel och receptfria läkemedel
Livsmedelskontrollen går ut på att maten ska vara säker 
att äta och att kunder inte ska bli lurade. Material (till 
exempel förpackningar och plasthandskar) som är i kon-
takt med livsmedel kontrollerades på de flesta anlägg-
ningarna. I andra projekt kontrollerades att märkningen 
på förpackningen stämmer med innehållet och att kost-
tillskott inte innehåller de allra farligaste ämnena.
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Uppföljning av mål från kommunfullmäktige
Övergripande mål 

Nöjda medborgare

Mål och uppdrag från nämnden Årsmål  

2013

Resultat  

2013

Trend

livsmiljön är god. Medborgarna ska vara nöjda med 

kommunens miljöarbete.

Mäts genom med-

borgarundersök-

ningen via en fråga. 

Målet var att öka 

antalet nöjda med 3 

enheter. 

Kan inte följas 

upp.1 

 

Kommuninvånarna är nöjda med 

den kommunala servicens  

omfattning och kvalitet.

Tillgängligheten via telefon och 

e-post ska vara god.

informationen på hemsidan om 

nämndens verksamhet ska vara god.

Mycket bra resultat  

i mätningarna 

2013.

Kommuninvånarna är nöjda med 

möjligheten att påverka.

dialogen med medborgare och  

brukare ska utvecklas. Planeras in  

i nämndens verksamhetsplanering.

ingår i de flesta 

ärenden. 

Företagsklimatet är gott. Företagen ska vara nöjda med 

nämndens myndighetsutövning.

bibehållet resultat 

i nKi.

Sänkt resultat

2013 jämfört med 

2011.2

ÔÔÔ

1 Mål från medborgarundersökningen kunde inte utvärderas, eftersom enkäten inte utfördes 2013.
2 NKI är en undersökning av vad företag som varit i kontakt med kommunala myndigheter tycker om bland annat kompetens, 

effektivitet, rättssäkerhet och bemötande. I undersökningen 2011 fanns bara företag som lämnat in en ansökan med. År 2013 ingick 

även tillsynsärenden (alla företag som fått inspektionsrapporter). Det kan vara en förklaring till skillnaden, men den främsta orsaken 

är förmodligen att förvaltningen hade en stor personalomsättning med många nya medarbetare.  

Kompetensutveckling är därför även i fortsättningen något som miljö- och byggnämnden vill prioritera.

Uppföljning av ekonomiskt resultat
Område 2013 2012

(tkr) bruttokostnad bruttointäkt nettokostnad budgetavvikelse nettokostnad

12 574 5 598 6 976 + 1 052 7 892

Intäkterna var mycket högre än budgeterat. Det 
beror främst på de stora byggena i centrala Kram-
fors. Det är inte vanligt med intäkter för flera omfat-
tande bygglov under ett och samma år. Nämnden 
bedömer att det är en engångsföreteelse. Personal-
kostnaderna blev lägre, eftersom det inte var möjligt 
att anställa vikarier vid all frånvaro.

Framtid 
Några aktiviteter och frågor som kommer att vara i 
fokus 2014 är: 
•	 utmaningen att ta på sig ”ledartröjan” när det 

gäller miljöarbetet i kommunen. Ensam är dock 
inte stark. Hela kommunorganisationen behöver 
hjälpas åt för att skapa ett hållbarare samhälle.

•	 hastighetsgränserna vid förskolor och skolor
•	 kompetensutveckling 
•	 rutiner och åter rutiner för att öka kvaliteten i arbetet.
Behovsutredningen visar att det behövs fler hand-
läggare för att nämnden ska klara sitt uppdrag, inte 
minst för att kunna ha tillsyn över alla verksamheter 
(fasta tillsynsobjekt). Årsplaneringen för 2014 visar 
vilka uppgifter nämnden tvingats välja bort. 

Teckenförklaring

Resultatet visar förbättringar. ÔÒÔ
Resultatet håller samma nivå. ÔÎÔ
Resultatet visar försämringar. ÔÔÔ
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Inte heller 2013 räckte antalet handläggare till för all 
tillsyn på företag och verksamheter. Främst märks 
det inom hälsoskydd, miljöfarliga verksamheter och 
tillsyn enligt plan- och bygglagen.

Viktiga uppgifter

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

År Totalt

2013 1 108

2012 1 009

2011 1 230

2010 1 233

2009 1 041

2008 1 090

Antal ärenden fördelat på ärendetyper

Ärendetyp 2010 2011 2012 2013

bygg – totalt 

varav

- nybyggnad bostadshus

- nybyggnad fritidshus

- rivning

410

8

28

28

478

4

22

36

327

1

16

32

386

5

13

31

Strandskydd – totalt

varav båthus och sjöbodar

43

3

48

7

49

7

41

1

Avlopp 96 70 69 63

Värmepumpar 134 110 81 116

Avfall 21 41 30 44

Miljö – totalt

varav miljörapporter

189

89

183

94

170

91

189

86

livsmedel 74 67 28 32

hälsoskydd 20 14 13 34

 Arbetsvolymer, tillsyn miljö och hälsa

Företag och verksamheter Antal, cirka

Miljö 900

livsmedel 280

hälsa 200

Totalt 1 380

Arbetsvolymer, tillsyn bygg

Fastigheter som ska kontrolleras Antal, cirka

obligatorisk ventilationskontroll 350

lätt avhjälpta hinder 100

hissar 30

Totalt 480
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Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har enligt reglementet från 
kommunfullmäktige ansvar för kommun
gemensam ledning och utveckling. Ansvars
områdena är bland andra kostverksamhet,  
samhällsplanering, näringslivsfrågor och 
gemensamma ekonomi och personalfrågor.

Näringsliv
Kramfors kommun ska kännetecknas av en positiv 
och uppmuntrande attityd till företagande och kom
munen ska ha ett gott samarbete med näringslivet. 
Kommunens näringslivsarbete har utgått från dessa 
inriktningsmål.

Ett av målen är att förbättra resultaten i mät
ningar som genomförs av Svenskt Näringsliv och i 
Sveriges Kommuner och Landstings Insikten. 

År 2013 klättrade Kramfors 47 placeringar i 
Svenskt Näringslivs ranking. Resultatet i SKL:s 
Insikten, där man frågar företag som varit i kontakt 
med kommunen, visar också bra resultat.

Inte lika många företag startades i kommunen 
som 2012, men talen är rätt stabila. Kommunens 
medarbetare mötte många stora och små företag 
genom personliga besök, företagsfrukostar, studie
resor, mentorsprogram och företagsgalan. Några 
större butikskedjor etablerade sig i gallerian i centrala  
Kramfors. I nyhetsbrevet Med fokus på Kramfors 
näringsliv informerade kommunen om aktuella upp
handlingar och annat som var på gång.

Samhällsutveckling
Kramfors kommun ska främja utvecklingsmöjlig
heter och ta ansvar för en balanserad och hållbar 
utveckling för samhällsplaneringen. 

En ny översiktsplan antogs. Arbetet med planen  
involverade många vid träffar som hölls runtom  
i kommunen. I översiktsplanen beskrivs Kramfors 
som ”ett bra kvarter i den stora staden”. Botnia och 

Ådalsbanan innebär nya möjligheter till utveckling. 
Den senaste medborgarundersökningen visade att 
medborgarna var nöjdare med kommunikationerna 
än tidigare. 

På flera orter byggs bredband. Fiberföreningar har 
bildats och kommunen har i några fall varit projekt
ägare och fortsätter stödja arbetet, som är mycket 
viktigt för tillväxten.

En ny gata byggdes och invigdes i Kramfors cen
trum: Dr Barks gata. Den binder samman centrum 
med en säker gång och cykelbana till Kramfors
skolan och hälsocentralen. En gång och cykelväg 
i anslutning till Skarpåkersskolan i Kramfors har 
också byggts för att vägen skulle bli trafiksäkrare.

Kommunstyrelsen tog initiativ till att ta fram 
ett förslag till vision för kommunen som geografisk 
plats tillsammans med medborgare, anställda och de 
politiska partierna. 

I projektet Attraktiva platser arbetade kommunen 
med en utvecklingsplan för Ullånger. Sedan flera år 
avsätts pengar för centrumförnyelse. Tillsammans  
med invånarna i Nyland, Nordingrå och Bollstabruk  
kom kommunen fram till vad pengarna ska användas 
till. 

Med befintliga resurser satsade kommunen på 
utveckling och närmare dialog med invånarna med 
förhoppningen om att göra kommunen mer attrak
tiv att bo och leva i. 
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Andelen 20–40åringar är fortfarande 18 pro
cent av befolkningen, medan andelen 25–64 år som 
studerat efter gymnasiet fortsätter öka och nu är 
24,5 procent.

Folkhälsa
Folkhälsa är ett vitt begrepp som skulle kunna rym
mas i ramen ”det socialt hållbara samhället som ger 
medborgarna en god livsmiljö med möjligheter till 
utveckling”. Kommunen ska bedriva ett folkhälso
arbete så att Kramfors upplevs som en attraktiv, triv
sam och trygg kommun. Invånarna svarade i den 
senaste medborgarundersökningen att de upp lever 
Kramfors som en trygg kommun. Även Polisens 
trygghetsundersökning 2013 visade att det är tryggt 
att bo i Kramfors och Västernorrland. 

En del av folkhälsan är fritidsutbudet. Tillsam
mans med förenings och näringslivet ska kommunen 
ta fram en plan för ett aktivare och mer differentierat 

fritidsutbud för fler grupper av invånare. Tyvärr mins
kade besöken till fritidsanläggningarna 2013. 

Sedan några år finns FTSrådet (folkhälsa, trygg
het och säkerhet). Det arbetar för en övergripande 
syn på folkhälsofrågor och har ett samlat grepp om 
förebyggande arbete. Rådet tillsatte arbets grupper 
som verkar mer operativt. Den fallförebyggande 
gruppen deltog i den nationella dagen Peppar, pep
par som visade hur vardagen kan göras säkrare för 
äldre. Ungdomsgruppen var medarrangör av drog
fria discon. 

Kommunförbundets undersökning av ungdomars  
åsikter och attityder, lokal undersökning av ungdoms 
politiken (LUPP), visade att allt färre ung domar var 
föreningsaktiva, att majoriteten kände sig trygg i olika  
vardagssituationer, medan färre upplevde att de hade 
god hälsa jämfört med undersökningen 2008. Fyra 
av fem uppgav att de har en positiv syn på sina fram
tidsutsikter. 

Från och med 2014 ansvarar kommunstyrelsens  
samhällsavdelning för samordningen av folkhälso frågor. 

Uppföljning av ekonomiskt resultat

Område

(tkr)

2013  

brutto- 

kostnad

2013  

brutto- 

intäkt

2013  

netto- 

kostnad

2013 

 budget- 

avvikelse

2012  

netto- 

kostnad

Intern service 33 353 14 755 18 597  +121 19 827

Kommunledningsavdelningen 44 114 3 213 40 902  +1 204 38 677

  varav räddningstjänsten 23 113 0 23 113 0 22 444

Kostavdelningen 44 861 42 345 2 516 -735 2 486

tekniska avdelningen 233 350 177 756 55 594 + 549 53 963

  varav gator och vägar 25 580 624 24 956 – 533 24 224

  varav fritid 34 071 9 403 24 668 – 2 099 24 378

  varav va och renhållning 89 150 93 166 – 4016 + 870 – 1 961

  varav övriga verksamheter 84 549 74 563 9 986 + 2 311 7 322

tillväxtavdelningen 77 616 31 033 46 583  +2 064 44 892

  varav kommunikation, Kom In 6 835 346 6 489 – 9 6 914

  varav näringsfrämjande åtgärder 7 244 948 6 296  +704 5 195

  varav vuxenutbildning 32 897 17 629 15 268  + 44 15 644

Summa 433 294 269 102 164 192 + 3 203 159 716

Kommunstyrelsen fick återbetalda premier från AFA 
Sjukförsäkring på 3,6 mkr i driftbudgeten för 2013. 
Huvuddelen av medlen användes för engångskostnader  
som rivningar och byte från kvicksilverlampor  
i gatubelysningen. Knappt 0,4 mkr var ett direkt 
tillskott till ekonomin och beslutades efter delårs
bokslutet. Utfallet för kommunstyrelsen blev cirka 
3,8 mkr bättre än prognosen i delårsbokslutet. 

Den största enskilda förklaringen till förbättringen  
var kollektivtrafiken. Prognosen från kollektivtrafik
myndigheten, som ligger till grund för årsredovisningen,  
var drygt 2 mkr bättre än prognosen som användes i 
delårsbokslutet. Vuxenutbildningen förväntade sig ett 
underskott på 1 mkr i delårsbokslutet, på grund av 
sänkt ersättning från Mittuniversitetet. Genom en ny 
överenskommelse uppstod inte underskottet.
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Överskottet i den tekniska avdelningens investe
ringsbudget berodde på projekt som pågår flera år. 
En tilläggsbudget begärs för att projekten ska kunna 
slutföras.

Framtid
Kramfors kommun har ett rikligt och varierande 
fritids utbud, vilket är en framgångsfaktor för fram
tiden. För att behålla och utveckla det krävs dialoger 
mellan näringsliv, föreningsliv och kommun.

Uppföljning av mål från kommunfullmäktige
Övergripande mål

Nöjda medborgare

Mål eller uppdrag från nämnd Årsmål

2013

Resultat

2013

Trend

livsmiljön är god. medborgarna ska vara nöjda med  

fritidsmöjlig heterna i kommunen. 

mäts i medborgarundersökningen. 55 52 ÎÎÎ
medborgarna ska vara nöjda med  

bostadsmöjlig heterna i kommunen. 

mäts i medborgarundersökningen. 62 60 ÎÎÎ
medborgarna ska vara nöjda med det kommersiella 

utbudet i kommunen. 

mäts i medborgarundersökningen. 55 53 ÎÒÎ
medborgarna ska vara nöjda med  

kommuni kationerna i kommunen. 

mäts i medborgarundersökningen. 50 53 ÎÒÎ
Andelen återvunnet hushållsavfall i förhållande  till 

totala mängden hushållsavfall ska öka. 60

Finns ej jämförbart 

mått 2013.

Inköp av ekologiska livsmedel ska öka. 

mäts i Kommunen Kvalitet i Korthet (KKiK). 17 19 ÎÒÎ
Andelen 20-40 åringar ska öka, %

mäts via sCB. 18 18 ÎÎÎ
Andelen invånare 16-74 år med eftergymnasiala 

studier ska öka, %. 19

Finns ej jämförbart 

mått 2013

Kommuninvånarna är nöjda med 

den kommunala servicens kvalitet 

och omfattning.

medborgarna ska vara nöjda med kommunens 

verksamheter. 

mäts i medborgarundersökningen. 55 48 ÎÔÎ

Uppföljning av planerade investeringar

(tkr) Netto-

utgift

Budget-

avvikelse

Inventarier 110 + 337

Planering och administration 121 + 138

service 107 + 1

Gemensamma lokaler 42 + 2 288

Fritid 9 521 + 22 870

Gator och vägar 12 061 + 1 465

Höga Kusten Airport 0 + 635

Parker 483 + 117

Vattenverk 2 404 + 12 449

omläggning av va-ledningar 3 199 + 1 107

Avloppsreningsverk 583 +2 199

Högbergets avfallsstation 375 + 3 366

Teckenförklaring

resultatet visar förbättringar. ÎÒÎ
resultatet håller samma nivå. ÎÎÎ
resultatet visar försämringar. ÎÔÎ
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Viktiga uppgifter

2010 2011 2012 2013

Hur stor andel som skickar in en enkel fråga via e-post får svar  

inom två arbetsdagar? % 69 65 100 100

Hur stor del som tar kontakt med kommunen via telefon får  

svar på en enkel fråga? % 56 35 41 56

Hur många av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande? % 85 76 86 91

Inköp av livsmedel utanför kostavtal, % 7,0 6,5 5,4 13,2

Antal inkomna synpunkter via hemsidan 113 146 132 166

Område samhällsbyggnad

snöröjningar, antal tillfällen 15 11 18 11

sandning, antal tillfällen 2 8 9 12

Vägbelysning, kostnad per ljuspunkt, kr 1 126 634 620 838

skogar, ha 3 300 3 410 3 251 3 277

Avverkning av skog, mfub 2 705 3 316 4 671 2 774

Kostnadstäckningsgrad vatten och avlopp, % 95,6 100,6 100,9 99,1

Produktionskostnad, kr/m3 sålt vatten 11,15 10,96 11,13 11,69

Kostnadstäckningsgrad hushållens avfall 101,7 100,5 100,7 100,4

Hushållsavfall, kg/invånare 234 234 230 235

Andel som pendlar ut från kommunen i förhållande till förvärvsarbetande, % 17 17 17 17

Hälsa och omsorg

Hur högt är sjukpenningtalet bland invånarna (exklusive aktivitets- och  

sjukersättning)? % 7,3 9,2 10,8

Andelen förvärvsarbetande i kommunen 74,3 75,0 76,0

tillagade matportioner, antal, 1 000-tal 966 936 926 906

ekologiska livsmedel i kommunen, andel % 12 17 19

Hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, andel % 32 31 29

Andel miljöbilar av totalt antal bilar i kommunen 4,1 6,5 8,1

Område Barn och utbildning

Andel invånare 25–64 år med eftergymnasial utbildning, % 25,4 26,2 26,5 27,3

Andel invånare 20 år med grundläggande behörighet till högskola, % 59 67 63

Invånare 20–64 som deltar i vuxenutbildning, andel % 2,8 2,7 2,7

Område näringsliv och arbetsmarknad

nyregistrerade företag, antal/1 000 invånare 3,3 5,0 4,4

Antal företagsbesök 250



58 ÖverfÖrmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden

Vad innebär det att vara god man eller 
förvaltare?
Den som får god man eller förvaltare är en person 
som på grund av till exempel sjukdom eller psykisk 
störning behöver hjälp med att prata med myndig-
heter, sköta sin ekonomi eller bevaka sin rätt i sam-
hället. Det är tingsrätten som beslutar om att utse 
gode mannen eller förvaltaren.

En god man kan ha olika typer att uppdrag, bero-
ende på vilken person han eller hon är god man för. 
I huvudsak delas uppdraget in i tre delar: förvalta 
egendom, det vill säga att på bästa sätt ta hand om 
de tillgångar som finns; sörja för person, det vill säga 
se till att personen får den hjälp som behövs, det vill 
säga se till att huvudmannens intressen i rättsliga 
frågor bevakas. De största delarna är att bevaka rätt 
och förvalta egendom. Gode mannen får ett arvode 
året efter uppdragsåret och arvodet beror på hur 
uppdraget sett ut. 

I början av året ska gode mannen eller förvaltaren 
lämna in en så kallad årsräkning, där huvudmannens  
alla inkomster och utgifter ska redovisas. Årsräkningen 

I föräldrabalken framgår att kommunen ska 
ha antingen en överförmyndare eller en över-
förmyndarnämnd. Ansvaret för nämnden är 
att vara tillsynsmyndighet över personer som 
enligt föräldrabalken utses till god man eller 
förvaltare. 

Nämnden ansvarar också för tillsynen över 
gode män för ensamkommande barn. Om 
ett barn under 18 år kommer till Sverige utan 
vårdnadshavare ska barnet ha en god man. 
Därutöver har nämnden tillsyn över vårdnads-
havare, förordnad förmyndare och särskilt för-
ordnade vårdnadshavare så att omyndigas 
pengar sköts enligt gällande lagar.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för över-
förmyndarnämnden.

är viktig för att överförmyndar nämnden ska kunna 
kontrollera hur gode mannen sköter sitt uppdrag. När 
årsräkningen kontrollerats betalas arvodet ut. 

Gode männen fick utbildning i hur man gör en 
årsräkning och numera finns speciella program att 
köpa där det är enkelt att fylla i en årsräkning. 

Nämnden har sedan flera år haft som mål att 70 
procent av årsräkningarna ska vara kontrollerade 
senast juni månad, och det målet nåddes. 



59ÖverfÖrmyndarnämnden

Uppföljning av ekonomiskt resultat
Område

(tkr)

2013  

brutto-

 kostnad

2013  

brutto-  

intäkt

2013  

netto-

 kostnad

2013  

budget-

 avvikelse

2012  

netto-

 kostnad

Överförmyndarnämnden 3 026 513 2 513 – 169 2 344

Kommunens kostnader för arvoden till gode män och 
förvaltare är hög. Det beror på att allt fler huvudmän 
inte själva kan betala sina gode män. Ökningen av 
ärenden fortsatte, men ökningen mattades något. 

Utöver kostnader för arvoden tillkom extra kost-
nader för uppdatering av och utbildning i verksam-
hetssystemet Wärna, inköp av brandklassade skåp 
för akterna och ökade personalkostnader inför en 
kommande pensionsavgång. Kravet på nämnden att 
klara hanteringen av årsräkningar före juni månads 
utgång gör att extra resurser behöver sättas in. 

Framtid 
Svårigheterna att hitta gode män och förvaltare till 
de allt fler ärenden som kommer till överförmyndar-
nämnden kvarstår. Samarbetet med Sollefteå kom-
mun kring en förvaltarenhet har bidragit till att 
både förkorta väntetiderna och att de svåraste ären-
dena får en professionell förvaltare. Trots förvaltar- 
enheten kan enstaka ärenden ligga alltför länge 
i väntan på att ställföreträdare utses. Nämnden 
begärde därför att få utöka förvaltarenheten.

Effektivare arbetssätt kring årsräkningarna ska ge 
mer tid för utbildning av och information till ställ- 
 företrädare, som är viktiga för en god verksamhet.

Viktiga uppgifter

2009 2010 2011 2012 2013

Totalt antal ärende 185 207 227 272 319

varav gode män 124 137 144 171 194

varav förvaltare 37 41 44 45 52

varav övrigt 24 29 39 56 73

Utbetalda arvoden, kr

Kommunen betalat till god man/förvaltare 485 789 639 539 621 579 823 667 742 118

Huvudmannen betalat 469 237 536 319 659 830 754 063 702 843

Kontrollerade årsräkningar

vid juni månads utgång 81 % 72 %
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Bolagen

Ekonomisk översikt
Koncernen

(tkr) 2013 2012 2011 2010 2009

netto omsättning 245 035 270 523 273 782 261 106 260 239

Resultat efter finansposter 61 420 4 036 9 842 8 170 29 847

Balans omslutning 1 101 672 983 204 978 104 978 510 965 619

Soliditet, % 16,1 14,4 14,1 13,6 12,9

avkastning på eget kapital, % 34,6 2,9 7,1  6,3 27,2

avkastning på totalt kapital, % 7,8 3,1 3,7 3,9 3,5

Kramfors Kommunhus AB
ordförande: Micael Melander (S)  

VD: Peter Carlstedt

Resultat: 72,7 mkr

Balansomslutning: 146,4 mkr

Uppdrag 
Kramfors Kommunhus AB är kommunens moder-
bolag för de kommunala bolagen. Bolaget är instru-
mentet för att styra och följa upp verksamheterna 
som kommunen bedriver i bolagsform.

Bolag som ingår i koncernen
•	 Krambo Bostads AB med dotterbolaget Kramaff AB
•	 Kramfors Industri AB 
•	 Kramfors Mediateknik AB
•	 AB Kramfors Energiverk med dotterbolaget 

Kramfors Energitjänster AB såldes 2013-04-01.
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Krambo Bostads AB
ordförande: Kerstin Kristiansson Karlstedt (S)

VD: Åke Sundqvist

Resultat: 5 mkr.

Balansomslutning: 907,7 mkr

Uppdrag
Krambo Bostads AB ska vara Kramfors kommuns 
bostadspolitiska verktyg för att trygga bostadsförsörj-
ningen i kommunen, påverka boendeintegrationen 
samt öka valfriheten och inflytandet i boendet.  
Bolaget ska ha ett aktivt samhällsengagemang och 
tillsammans med kommunen och andra intressenter 
medverka till en positiv utveckling samt göra kom-
munen attraktivare som bostads- och verksamhets-
ort i regionen. Bolaget ska på långsiktiga och affärs-
mässiga principer skapa förutsättningar för den 
kommunnytta som motiverar Kramfors kommun 
att äga bolaget.

Bolagets allmänna inriktning 
Bolaget ska på affärsmässiga grunder bygga, förvärva 
och förvalta attraktiva och prisvärda bostäder i väl-
skötta bostadsområden, bostäder anpassade för  
särskilda behov (som vårdbostäder och studentbostäder),  
ändamålsenliga lokaler för kommunens behov samt 
attraktiva och prisvärda affärs- och kontorslokaler.

Dessutom ska bolaget på uppdrag av kommunen 
tillhandahålla bostäder för sociala ändamål, med-
verka till att god service finns i olika bostadsområden  
och utveckla produkter och tjänster i boendet för att 
möta nya krav och behov.

Vision
Krambo ska vara det naturliga valet för en kund som 
önskar en bostad eller en lokal i Kramfors kommun.
Bolaget ska leva upp till följande:
•	 vi har ett bra, tryggt och prisvärt boende
•	 vi är kända för vårt samhällsengagemang
•	 vi har kompetent, engagerad och serviceinriktad 

personal
•	 vi tar ansvar för miljön
•	 vi har kunden i centrum
•	 vi skapar en långsiktigt god ekonomi.

Mål
Krambo har sedan lång tid tillbaka haft fem strate-
giska målområden med preciserade mål.

Grunden för Krambos målstyrningsarbete är de 
ägardirektiv som fastställts av Kramfors kommun-
fullmäktige. Efter en översyn av styrelsens arbete 
med styrning, ledning, uppföljning och intern kon-
troll konstaterades att målen behöver ses över och 
rutiner för årlig översyn och revidering av målen ska 
införas. En första översyn sker vid styrelsekonferensen  
i augusti 2014. De nuvarande målen är följande:

Ekonomi

Fokusområde Mål Kommentar Resultat

Resultat

Motsvara kommunens internränta på insatt 

kapital. Målet uppfyllt med råge.  

Soliditet 10 %.

Målet var inte möjligt att uppfylla till följd av 

hög investeringstakt (9,1 %).  

Belåningsgrad Högst 85 %.

Målet var inte möjligt att uppfylla till följd av 

hög investeringstakt. (91 %).  

lönsamhet Direktavkastning fastigheter i genomsnitt 7,5 %. Målet uppfyllt.  

Miljö

Fokusområde Mål Kommentar Resultat

energi 30 % lägre förbrukning 2020 jämfört med år 

2010.

Målet bedöms kunna uppfyllas.

Fordon Samtliga fordon som används ska vara 

miljöklassade.

Målet uppfylldes till cirka 90 %.  

Maskiner Samtliga maskiner som används ska vara 

miljöklassade.

Målet uppfylldes till cirka 90 %.  
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Boende

Fokusområde Mål Kommentar Resultat

Underhåll Underhållsavsättning 130 kr/m2 Målet nästan uppfyllt (128 kr/m2).  

Bostadsförnyelse Tillskapande av minst 30 komfortlägenheter 

per år.

Målet ej uppfyllt för 2013 till följd av andra 

prioriterade investeringar.

 

Marknad, försäljning

Fokusområde Mål Kommentar Resultat

Servicegrad nöjd kund-index > 85 %. Ingen kundundersökning har utförts de 

senaste åren. Den senaste undersökningen 

gav 80 % nöjda eller mycket nöjda kunder.

 

Uthyrningsgrad > 96 %. Målet uppfyllt.  

omflyttningsgrad < 25 %. Målet ej uppnått.  

HR

Fokusområde Mål Kommentar Resultat

nöjd personal nöjd personal-index > 75 %. Målet uppfyllt vid senaste mätningen 2012.

Kompetensutveckling avsättning: minst 500 000 kr/år. Målet uppfyllt.  

Friskvård Frisknärvaro > 96 %. Målet ej uppfyllt till följd av några långtids-

sjukskrivningar (94,9 %).  

Policy
Krambos policy är:
•	 nöjda kunder
•	 delaktiga och motiverade medarbetare
•	 synlig och engagerad ledning.

Viktiga händelser
Överskottet för 2013 års verksamhet var mycket bra. 
Det räckte bland annat till extraordinära nedskrivningar 
med drygt 8 mkr (till exempel Ytterlännäsgården)  
och till att redovisa ett resultat på drygt 5 mkr. 

Den totala investeringsvolymen uppgick till drygt 
11 mkr varav
•	 energi 6,2 mkr
•	 standardförbättringar lokaler och hissar 3,6 mkr
•	 övrigt 1,2 mkr
•	 pågående, ej aktiverade  investeringskostnader 

i bland annat Skarpåkersskolan uppgick till 
78,2 mkr.

100 lägenheter och kontorslokaler uppläts till  
Migrationsverket för asylsökande. Byggandet av en 
ny skola på Skarpåkern påbörjades.

Krambos dotterbolag Kramaff AB påbörjade 
ombyggnad av och invigde en galleria i centrum.

Försäljningen av Lugnviksskolan och förvärv av 
Bollsta Folkets hus.

Ny organisation och ny chef för Krambos drift 
och skötsel.

Resultatet av hyresförhandlingarna blev en generell  
höjning av bostadshyrorna med 1,58 procent. Arbetet  
med ett nytt hyresfördelningssystem fort satte och 
beräknas blir färdigt 2014.

Nyckeltal
Volym

Antal Yta m2

Bostäder 1 963 124 408

lokaler 210 99 477

leasade lokaler 57 721

garage 202

P-platser 1 518 281 606

anställda 94

Framtid
Den närmaste framtiden fokuserar Krambo starkt på:
•	 att genomföra och slutföra projekten Skarpåkers-

skolan och 17 lägenheter i tre gruppboenden.
•	 att vidareutveckla och effektivisera drift och sköt-

sel för ökad kundnöjdhet.
•	 att tillsammans med hyresgästföreningen åstad-

komma ett nytt hyresfördelningssytem som bättre 
återspeglar kundernas värderingar av sitt boende.
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Den mera långsiktiga strategin innebär att Krambo 
arbetar vidare med att investera i förnyelseobjekt  
som stärker utvecklingen av Kramfors som en 
attraktiv kommun att bo och verka i. Det kan gälla:
•	 nya komfortbostäder, moderna och tillgängliga 
•	 nya verksamhetslokaler för kommunens behov
•	 nybyggnad eller ombyggnad för särskilt boende
•	 att successivt avveckla engagemanget i kommer-

 siella lokaler. 

Bolaget ska avsätta underhållspengar, så att det 
befintliga beståndets fortlevnad tryggas. 

Miljöarbetet intensifieras med starkt fokus på 
energibesparande åtgärder. 

Allt detta ska ske inom ramen för affärsmässighet 
och positiv ekonomisk utveckling.

Kramfors Mediateknik AB
ordförande: Rainor Melander (S)

VD: Tomas Jansson

Resultat: 0,0 mkr

Balansomslutning: 21,3 mkr

Uppdrag
Bolaget bygger och förvaltar data- och telekommu-
nikationsnät, upplåter dem på marknadsmässiga 
villkor och tryggar kommunens långsiktiga behov av 
infrastruktur för telekommunikation. Mediateknik 
har inga anställda, utan köper tjänster från moder-
bolaget KIAB.

Mål 
Uppfylla ägardirektiven. Avkastning 5 procent.

Viktiga händelser
Mediateknik är med i Nora-projektet Etapp 1 och 2 
samt i Torsåkers bredbandsprojekt.

Mellan fem och tio nya byanät är på gång att 
starta.

Mediateknik beslutade att medfinansiera en tjänst 
som bredbandssamordnare för Kramfors kommun.

Nyckeltal eller antalsuppgifter
Soliditet 60 procent. 

Framtid
Att medverka i och utveckla nya bredbandsprojekt, 
så att så många som möjligt får tillgång till bra bred-
bandsuppkopplingar. Därmed bidrar bolaget till 
regeringens mål att 90 procent av Sveriges befolkning  
ska ha en uppkoppling på 100 Mb.
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Kramfors Industri AB
ordförande: Micael Melander (S)   

VD: Tomas Jansson

Resultat: – 1,3 mkr

Balansomslutning: 20,8 mkr

Uppdrag
Bolagets huvuduppgift är att främja näringslivet 
i Kramfors genom att hyra ut företagslokaler och 
underlätta för nya företag att starta.

Mål

Uthyrningsgrad minst 95 procent.

Resultat

Uthyrningsgraden var 90 procent under 2013.

Viktiga händelser
KIAB hade fyra heltidsanställda som företrädesvis 
arbetade med fastighetsförvaltning och internkonsul-
tering. Fastigheten Kramfors Öd 10:155 förvärvades  
från Kramfors Energiverk. Bolaget bedrev kvalitets-
arbete genom veckovisa uppföljningar av verksamhet 
och verksamhetsnytta.

Nyckeltal
Soliditet: 55 procent. Bolaget hyrde ut till sammanlagt  
52 företag med 375 anställda.

Framtid
Att utveckla och underhålla beståndet för att möta 
hyresgästernas förväntningar i framtiden.

Höga Kusten Airport AB (50 %)
ordförande: gudrun Sjödin (S)  

VD: Tomas Jansson

Resultat: 0,0 mkr

Balansomslutning: 12,8 mkr

Uppdrag
Höga Kusten Airport AB bedriver flygplatstjänster 
med trafikledning, flygplatsräddningstjänst, fälthåll-
ning, lastning, tankning, stationstjänst samt drift av 
flygplatsens byggnader och anläggningar.

Verksamheten drivs i huvudsak med egen personal.  
Inhyrd personal utför en del säkerhetskontroller och 
ersätter viss fälthållningspersonal vid sjukdom och 
semester.

Bolaget ska främja flygtrafik till och från Kramfors  
Sollefteå Flygplats för att tillgodose invånarnas och 
näringslivets behov av flygresor. 

Verksamheten ska bedrivas med iakttagande av 
gällande kommunala principer och med beaktande 
av affärsmässiga förutsättningar. Flygplatsen arren-
deras av kommunen. Bolaget hade 17 anställda 
2013.

Viktiga händelser 
•	 Kramfors Sollefteå Flygplats bytte namn till 

Höga Kusten Airport.
•	 Flygplatsen trafikerades av NextJet med en ATR 

72 för 72 passagerare på sträckan Gällivare-
Kramfors Sollefteå-Arlanda.

•	 17 000 passagerare flög till och från flygplatsen. 
•	 Älvkanten i norra delen av landningsbanan fylldes  

ut. Åtgärden finansierades med statsbidrag.
•	 Tågstationen i Väster Aspby vid flygplatsen togs  

i drift 2012 och har blivit populär. Namnändring 
till Höga Kusten Airport beviljades i juni. 

•	 Bolaget investerade i nya glidbanesändare. Det 
behövdes för att bolaget skulle få tillstånd hos 
Transportstyrelsen.

Framtiden
Utfyllningen av älvkanten, som pågått i några år, 
behöver fullföljas för att landningsbanorna ska 
kunna förlängas i framtiden.

Internutredningen om chartertrafik ska slutföras.
40-årsjubileet den 7/6 2014 blir ett stort evenemang.
Se till att den nya upphandlingen hösten 2014 får 

ett bra utfall.
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Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen 
(33 %)
Direktionsordförande: Rune Danielsson (S) 

Räddningschef: Mats granat

Resultat: – 0,8 mkr

Balansomslutning: 40,7 mkr

Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen är ett kom-
munalförbund och en gemensam räddningstjänst för 
Härnösand, Kramfors och Sollefteå. Förbundsdirek-
tionen är räddningsnämnd för medlemskommunerna.

Enligt förbundsordningen ska förbundet samordna 
förebyggande verksamhet och ansvara för:
•	 åtgärder som underlättar för enskilda att ta sitt 

ansvar
•	 sotning och brandskyddskontroll
•	 tillsyn att enskilda uppfyller sina skyldigheter  

enligt lagen om skydd mot olyckor
•	 tillståndsprövning, tillsyn och godkännande av 

föreståndare enligt lagen om brandfarliga och  
explosiva varor

•	 kommunal räddningstjänst och undersökning av 
olycksorsak, förlopp och insats. 

Viktiga händelser 
Ekonomiskt påverkades året av att diskonteringsräntan  
sänktes. Det innebar att pensionskostnaderna ökade 
med nästan 1,8 mkr. Förändringen gick inte att för-
utse i samband med budgetarbetet. Resultatet blev 
– 812 tkr, vilket var cirka 500 tkr bättre än budgeten,  
om de extraordinära kostnaderna räknas bort. 
Antalet akuta uppdrag var det högsta någonsin. 
Ökningen beror på att servicen till kommunerna 
och landstiget ger fler akuta uppdrag. Det mest krä-
vande arbetet var höstens översvämningar och stor-
mar. De innebar inga stora och omfattande rädd-
ningsinsatser, men framkomlighetsproblem och 
strömbortfall gjorde att möjligheten att undsätta 
dem som behövde hjälp begränsades och att med-
borgarna inte kunde nå 112. Räddningstjänsten gav 
stöd till kommunernas ledningsorganisationer och 
till förvaltningar som behövde hjälp. Måluppfyllelsen  
i förhållande till verksamhetsplanen är mycket god. 
Därutöver utfördes många andra uppgifter som tillkom.

Förebyggande åtgärder
Tematillsynen för året var privata vårdboenden och 
samlingslokaler. Vårdboendena hade fler brister än 
förväntat. Det resulterade i 8 förelägganden varav 1 
är överklagat. Inga förelägganden gällde samlings-
lokaler.

Uppföljningen av anmärkningarna som gjordes 
vid 2012 års tillsyn av de kommunala vårdboendena 
tog en hel del resurser i anspråk. 

I övrigt besvarades remisser, råd och information 
gavs till allmänhet och kommuner i normal omfatt-
ning, tillsyn och tillståndsprövning för brandfarliga  
och explosiva varor genomfördes enlig plan med 
mera.

Räddningsinsatser
Antalet akuta uppdrag var det högsta någonsin. Anta-
let räddningsinsatser var normalt. En marginell minsk-
ning av trafikolyckorna syns i statistiken. Ökningen 
av insatser beror på att samtliga brandstationer, utom 
Ullånger, numera åker på ”i väntan på ambulans” 
(IVPA), fler automatiska brandlarm och att lyft- 
hjälpen till hemtjänsten ökade.

Efterföljande åtgärder
Fördjupade olycksundersökningar genomförs vid 
samtliga olyckor med dödlig utgång och vid stora 
och/eller komplicerade räddningsinsatser. De två 
största bränderna gällde McDonalds och Fiske kroken,  
båda i Härnösand. Insatser utvärderades och ger 
bra underlag för förbättringar av verksamheten. Ett 
antal olyckor med dödlig utgång utreddes.

Mervärden och sambruk
Strategiarbetet kring mervärden och sambruk med 
medlemskommunerna påbörjades. Även andra idéer 
studerades djupare med målet att öka räddnings-
tjänstens stöd till den kommunala servicen. Den för-
sta grundläggande brandskyddsutbildningen för 
kommunala medarbetare genomfördes. Planeringen 
inför övertagandet av brandsläckarservicen i alla 
kommunala objekt blev färdig. Larmprocessen, det 
vill säga från larmindikation till åtgärd, är kostsam 
med alltför dålig beställarkompetens i kommunerna. 
Förbundets medlemskommuner diskuterade frågan 
med Örnsköldsviks kommun och en förstudie  
genomförs 2014.

Ekonomi
Kommunalförbund står under lagen om balanskrav.  
Det innebär att enskilda kommuner, landsting och 
kommunalförbund inte får besluta om en budget 
där kostnaderna överstiger intäkterna. Det finan siella  
målet för Räddningstjänsten Höga Kusten- Ådalen 
fastställdes av respektive kommunfullmäktige och 
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är att resultatet ska uppgå till 0,5 procent av omsätt-
ningen. Förbundet nådde inte det finansiella målet 
eftersom resultatet blev ett underskott på 812 tkr. 
Orsaken var sänkningen av diskonteringsräntan som 
ökade pensionskostnaderna med cirka 1,8 mkr. Det 
gick inte att förutse i samband med att budgeten 
fastslogs. Bortsett från de extra ordinära kostnaderna 
fungerade den ekonomiska hushållningen väl. Den 
största anledningen till det trots allt goda resultatet, 
var att året var befriat från lång variga, kostsamma 
räddningsinsatser. I övrigt överensstämmer budget 
och utfall på ett bra sätt.

Framtid
Den stora utmaningen är rekrytering av medarbetare.  
Svårigheterna att rekrytera kan komma att försämra 
förmågan att förebygga bränder och andra olyckor 
samt att genomföra räddningsinsatser.

Som resultat av alarmeringstjänstutredningen 
läggs en proposition våren 2014. Troligen föreslås 
en ny myndighet för alarmeringstjänsten och 112. 
Vad det innebär för räddningstjänsten och den kom-
munala krisberedskapen är inte redovisat i detalj. 
Beroende på var staten lägger gränsen mellan utalar-
mering och ledning av räddningstjänst kan det  
krävas ett nytt sätt för att ta över ansvaret för att 
leda räddningsinsatser.

Brandstationen i Nyland läggs ner 2014 och delar 
av verksamheten flyttas till Höga Kusten Airport. För 
att bibehålla och förbättra den operativa beredskapen 
krävs nya metoder och andra arbetssätt än idag.

Ett värdegrundsarbete genomförs de närmaste 
åren. Det börjar med en inventering som utgör 
grunden för de kommande aktiviteterna.
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Sammanställning av kommunövergripande mål
Nöjda medborgare Mål för 

2013

Resultat 

2013

Trend

livsmiljön är god. Medborgarna ska uppleva att kommunen är en 

attraktiv plats att bo och leva i. 60 53 (2012) ÔÔÔ
Medborgarna känner sig trygga. 65 64 (2012) ÔÎÔ

Kommuninvånarna känner sig nöjda 

med den kommunala servicens 

kvalitet och omfattning.

Medborgarna upplever att de kommunala  

verksamheterna är bra. 55 48 (2012) ÔÔÔ
De som skickar e-post till kommunen med en enkel 

fråga ska få svar inom två dagar. 70 100 ÔÒÔ
De som ringer till kommunen ska få kontakt med en 

handläggare för att få svar på en enkel fråga. 70 56 ÔÒÔ
De som ringer till kommunen ska uppleva att de får 

ett gott bemötande. 80 93 ÔÒÔ
informationen på kommunens webbplats ska vara 

god. 75 86 ÔÒÔ
Kommuninvånarna är nöjda med 

möjligheten att påverka.

Medborgarna upplever att de har inflytande över 

kommunens verksamhet. 40 33 ÔÔÔ
Kommunen gör det möjligt för medborgarna att 

delta i kommunens utveckling. 40 54 ÔÒÔ
Företagsklimatet Företagarna ska vara nöjda med företagsklimatet i 

kommunen. 67 67 ÔÎÔ

God verksamhet Mål för 

2013

Resultat 

2013

Trend

god och hållbar utveckling Kommunens verksamheter ska utifrån ett medborgar-  

och brukarperspektiv ledas på ett bra sätt. 359 449 ÔÒÔ

Attraktiv arbetsgivare Mål för 

2013

Resultat 

2013

Trend

gott ledarskap

Medarbetarna ska vara nöjda med sin närmaste chef. 91 %

Finns ej jämförbar 

undersökning.

god arbetsmiljö Medarbetarna ska vara nöjda med  

den totala arbetssituationen. 90 %

Finns ej jämförbar 

undersökning.

Kompetenta medarbetare Cheferna ska vara nöjda med  

medarbetarnas kompetens. 90 %

Finns ej jämförbar 

undersökning.

Teckenförklaring

resultatet visar förbättringar. ÔÒÔ
resultatet håller samma nivå. ÔÎÔ
resultatet visar försämringar. ÔÔÔ
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God ekonomisk hushållning Mål för 

2013

Resultat 

2013

Trend

resultat resultatet uppgår till 1,1–2,1 % av verksamhetens 

nettokostnader. 1,1 % 0,6 ÔÎÔ
Skuldsättning Den totala skuldbördan per invånare får inte 

överstiga nivån 2006-12-31, 85 586 kr/invånare. < 86 569 87 111 ÔÔÔ
avvikelse avvikelse mellan prognos och helårsutfall får  

maxi malt ha en negativ avvikelse på 0,5 % av  

verksamhetens nettokostnader. 0,5

Positiv 

avvikelse ÔÒÔ

I undersökningen KKiK undersöks kommunens 
kvalitet årligen utifrån fem perspektiv som är: 
•	 tillgänglighet
•	 trygghet
•	 information och delaktighet
•	 effektivitet
•	 kommunen som samhällsutvecklare.

Resultaten är bra stöd för de förtroendevalda när 
det gäller att få en övergripande bild av kommunens 
kvaliteter och i ett större perspektiv använda som 
underlag i dialogen med invånarna. 

Kommunen är bland de 25 procent bästa (grönt).

Kommunen är bland de 50 procent mittersta (gult).

Kommunen är bland de 25 procent sämsta (rött).

Tillgänglighet

2012 2013

Medel alla 

kommuner

Hur stor andel som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? 100 100 79

Hur stor andel får kontakt via telefon med en handläggare för att få svar på en 

enkel fråga? 41 56 44

Hur stor andel uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt 

en enkel fråga? 86 93 86

Hur många timmar har simhallen öppet utöver 08-17 på vardagar? 27 27 26

Hur många timmar har återvinningsstationen öppet utöver 08-17 på vardagar? 7 7 11

Hur många timmar har biblioteket öppet utöver 08-17 på vardagar? 12 12 12

Hur stor andel har erbjudits plats inom förskolan på önskat datum? 76 60 70

Hur lång är väntetiden (dagar) för dem som inte fått plats på önskat datum? 21 9 20

Hur lång är väntetiden i snitt (dagar) för att få plats på ett äldreboende? 27 54 50

Hur lång är handläggningstiden i snitt (dagar) för att få ekonomiskt bistånd vid 

nybesök? Ej mätt. 12 16

Trygghet

2012 2013

Medel alla 

kommuner

Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen? 62  61

Hur många olika vårdare besöker en äldre person med hemtjänst under en 

14-dagarsperiod? 12 12 14

Hur många barn per anställd är det i kommunens förskolor (planerat antal)? 6,0 5,4

Hur många barn per anställd är det i kommunens förskolor (faktiskt antal)? 4,6 4,3 4,4

Sammanställning av resultat Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)
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Delaktighet och information

2012 2013

Medel alla 

kommuner

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? 73 86 79

Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? 56 54 50

Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över  

kommunens verksamhet? 33  39

Effektivitet

2012 2013

Medel alla 

kommuner

Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan? 127 488  123 079

Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen i de nationella proven? 91 93

Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven? 58 59 70

Elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, hemkommun, andel (%) 91,9 90,9 87,5

Elever i årskurs 8: sammanvägt resultat – elevernas syn på skolan  

och under visningen, andel (%) 82 77

Kostnad per betygspoäng i årskurs 9 i kommunala skolor, kr/betygspoäng 358 379 361

gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år, inklusive iV, andel (%) 75,1 79,1 77,2

Kostnad för de elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram 32 189 - 25 246

Vilka kvalitetsaspekter finns inom särskilt boende, andel av maxpoäng? 91,0 84,0 68

Vad kostar en plats i kommunens särskilda boenden? 648 012  619 393

andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende 88 85 84

Vilket omsorgs- och serviceutbud har den kommunala hemtjänsten, andel  

av maxpoäng? 67 67 69

Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten? 260 661 201 816

andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst 90 94 91

Vilka kvalitetsaspekter finns inom lSS grupp- och serviceboende? 73 62 82,0

andelen ungdomar som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad  

insats/utredning Ej mätt. 76 80

Samhällsutveckling

2012 2013 Medel alla 

kommuner

andelen förvärvsarbetare i kommunen 76,0  78,6

Hur stor andel av befolkningen får försörjningsstöd? 4,8  4,0

Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i kommunen? 4,4 4,0 5,0

Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimatet i 

kommunen?  67 67

Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare? 10,8  8,5

Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall? 29  

Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totalt antal bilar? 53,3 Siffror ej klara.

Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel? 17 19

Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att bo och leva på? 50  59
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